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Resumo 

 

O estágio em farmácia comunitária, que surge no culminar do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, tem como finalidade aproximar os estudantes daquela que é a realidade profissional de muitos 

farmacêuticos, permitindo-lhe colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso 

académico. 

Entre 1 de março e 15 de julho realizei o meu estágio em farmácia comunitária na Farmácia da Misericórdia 

de Braga. Foram vastos os desafios e oportunidades ao longo deste período, que me permitiram desenvolver 

diversas competências, desde um maior conhecimento na área farmacêutica, nomeadamente no que concerne à 

seleção e dispensa de medicamentos, aconselhamento e prestação de cuidados de saúde, ao aprimoramento do 

espírito crítico, capacidade de trabalho em equipa e relacionamento interpessoal. 

Este relatório tem como objetivo a apresentação das diversas atividades desenvolvidas ao longo deste estágio, 

estando dividido em duas partes: a primeira em que é descrita a minha experiência pessoal na farmácia, referindo 

de forma breve os componentes estruturais e organizacionais da Farmácia da Misericórdia de Braga, e a segunda, 

na qual são apresentados os projetos elaborados, com o devido suporte bibliográfico. O primeiro destes projetos 

teve como tema a sarna humana, tendo sido elaborados panfletos informativos e uma apresentação em formato 

powerpoint, que foi usada como suporte para uma formação aos profissionais da farmácia. O segundo tema foram 

as interações entre fármacos e alimentos, plantas e suplementos, sobre as quais foi realizada uma palestra aos 

cuidadores de três lares de idosos. Adicionalmente, realizei um rastreio de risco cardiovascular, no qual foram 

avaliados os parâmetros relativos à glicemia, colesterol total e pressão arterial, sendo que os resultados obtidos 

estão apresentados e interpretados no presente relatório. 

De uma forma geral, considero que o estágio em farmácia comunitária é uma mais valia para todos os futuros 

farmacêuticos, uma vez que o contacto com um público bastante abrangente nos desafia diariamente enquanto 

profissionais, garantindo uma aprendizagem constante. 
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Parte I- Descrição das Atividades Desenvolvidas Durante o Estágio 

1. Introdução 

A farmácia comunitária, como o local de prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-

científica, é uma das portas de entrada no Sistema de Saúde, cujo objetivo é servir a comunidade com a maior 

qualidade possível, focando-se não só no medicamento, mas sobretudo no doente.1  

Ao longo dos 4 meses e meio do meu estágio profissionalizante, o qual contou com 35 a 40 horas semanais, 

tive a oportunidade de experienciar as diversas áreas da Farmácia da Misericórdia de Braga (FMB). A tabela 

seguinte (Tabela 1) resume as atividades desenvolvidas ao longo destes meses. 

 

Tabela 1- Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio na FMB 

Atividade Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e conferência de encomendas      

Armazenamento e reposição de stock      

Prestação de cuidados farmacêuticos      

Atendimento ao público      

Controlo de prazos de validade      

Preparação de medicamentos manipulados      

Preparação de medicação individualizada      

Formações      

Tema 1- Escabiose      

Tema 2- Interações fármaco-alimento/nutriente      

Rastreio Cardiovascular      

 

 

2. Farmácia da Misericórdia de Braga 

2.1 Localização e Horário de Funcionamento 

A FMB localiza-se no centro da cidade de Braga, mais propriamente no Largo Carlos Amarante. 

O horário de funcionamento decorre entre as 8H30 e as 20H00, sendo que ao sábado, a FMB apenas está 

aberta das 9H00 às 13H00, encerrando aos domingos e feriados. Integrada no sistema de rotatividade das farmácias 

de serviço do concelho de Braga, de 20 em 20 dias, a FMB funciona durante 24 horas, sendo o atendimento noturno 

realizado através de um postigo instalado na porta principal. 

 

2.2 Estrutura Externa e Interna 

A entrada exterior para a FMB está adaptada para todos os utentes, nomeadamente crianças, idosos e 

portadores de deficiência, os quais podem estar dependentes de cadeiras de rodas ou outros veículos para se 

deslocarem, dando cumprimento às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para farmácia comunitária.1 Além disso, 

esta entrada está convenientemente afastada da estrada, garantindo uma maior a segurança aos seus utentes. Ainda 

de acordo com as BPF, a FMB está identificada pela caraterística cruz verde e por uma placa, na qual constam o 

nome da farmácia e Diretora Técnica (DT) da FMB. O horário de funcionamento da FMB, bem como a informação 

relativa às farmácias de serviço são disponibilizadas através de um monitor instalado na fachada do edifício. 

No interior da FMB podem diferenciar-se diversas áreas, começando pela zona de espera, na qual são 

disponibilizados bancos para os utentes e seus acompanhantes. A área de atendimento é constituída por 7 balcões, 
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devidamente equipados, perto dos quais estão armazenados os medicamentos de venda livre com maior saída, 

suplementos e outros produtos de saúde, permitindo o rápido acesso a estes aquando da sua dispensa. A FMB é 

ainda constituída por uma zona de receção e armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

localizada numa área de fácil acesso à zona de atendimento; laboratório de manipulados; gabinete da Direção 

Técnica; sala de preparação da medicação individualizada; gabinete para medição de parâmetros bioquímicos, 

administração de injetáveis, ou outras situações que o exijam; gabinete administrativo; sala de formações e 

reuniões; copa; vestiário; instalações sanitárias diferenciadas para o pessoal e utentes da FMB; salas de 

armazenamento. 

 

2.3 Recursos Humanos 

De acordo com os Artigos 23º e 24º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, as equipas de profissionais 

das farmácias comunitárias devem incluir, pelo menos, 2 farmacêuticos, sendo um deles o DT, podendo ser 

coadjuvados por técnicos de farmácia ou outro pessoal devidamente habilitado.2 A FMB dispõe de uma equipa 

multidisciplinar (Tabela 2), que trabalha em prol da prestação de um serviço de qualidade aos seus utentes. 

 

Tabela 2- Recursos Humanos da FMB 

Diretora Técnica Dr.ª Ângela Daniela M. Ponte 

Farmacêuticos 

Dr.ª Salomé Teles 

Dr. Carlos Machado 

Dr.ª Nathalie Portelada 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

Ana Teresa Queirós 

Bárbara Novais 

Joana Rodrigues 

Sr. João Marques 

Sr. Sérgio Vilaça 

Susana Ferreira 

Administrativa D. Conceição Pinto 

Técnico de Serviços Gerais Sr. Manuel Lima 

 

2.4 Utentes 

Localizada no centro de Braga, a FMB privilegia de uma facilidade de acesso, nomeadamente através de 

transportes públicos. Além disso a FMB apresenta nas suas proximidades diversas Unidades de Saúde, lares e 

infantários, bem como espaços comerciais, estabelecimentos de restauração e ginásios, sendo procurada por um 

vasto público, de todas as idades e classes sociais. Destaca-se ainda a elevada afluência de turistas, em resultado 

da proximidade a alguns dos principais pontos turísticos da cidade e unidades hoteleiras. Sendo conhecida como 

a antiga “Farmácia do Hospital”, a FMB é a farmácia de confiança de muitas pessoas, nomeadamente idosos, seus 

utentes há dezenas de anos. Os manipulados preparados na FMB são responsáveis por uma quantidade significativa 

de utentes que se dirigem à farmácia. 
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3. Gestão da Farmácia da Misericórdia de Braga 

3.2 Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado na FMB é o Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt, em parceria com 

a Associação Nacional de Farmácias (ANF). São várias as funcionalidades inerentes a este programa que garantem 

uma gestão e organização mais eficaz da farmácia e a prestação de melhores e mais adequados cuidados 

farmacêuticos. Esta ferramenta de trabalho permite, entre outros, emitir e rececionar encomendas, controlar o stock 

e Prazos de Validade (PV) de medicamentos e outros produtos, bem como realizar e regularizar devoluções. Ao 

nível do atendimento, o Sifarma 2000® permite verificar a disponibilidade dos produtos pretendidos em tempo 

real, fornecendo também importantes informações científicas sobre muitos medicamentos, como sejam indicações 

terapêuticas, posologia, precauções, contraindicações e possíveis interações medicamentosas.  

Da minha experiência com este SI destaco a possibilidade de criação de fichas de cliente, através das quais 

podemos aceder ao histórico de vendas e outras informações relativas ao mesmo, que garantem um atendimento 

mais personalizado e de melhor qualidade. Saliento ainda a possibilidade de verificação dos produtos dispensados 

através de receita eletrónica, que minimiza a probabilidade de erro associado a este processo. 

Na FMB todos os profissionais que realizam atendimento ao público, ou outras atividades que o exijam 

possuem um código de acesso ao Sifarma 2000® e respetiva palavra passe, facilitando a rastreabilidade de todas 

as atividades realizadas. 

 

3.3 Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks é crucial para o bom funcionamento de uma farmácia, quer em termos de 

garantir a disponibilização dos medicamentos e produtos de saúde aos seus utentes, quer no sentido de evitar 

compras desnecessárias que podem acarretar custos e desperdícios evitáveis. Nesse sentido, a FMB gere os seus 

stocks com base nas caraterísticas dos seus utentes, doenças mais comuns, perfil de vendas e rotatividade dos 

produtos, hábitos de prescrição médica, sazonalidade, condições de pagamento e bonificações dos armazenistas e 

promoções de laboratórios, nunca descurando as capacidades de armazenamento e financeira da farmácia. 

Todos os produtos vendidos na FMB têm a respetiva ficha no SI, na qual constam diversas informações, 

como, PV e histórico de movimentações. É com base neste último aspeto que são estabelecidos os stocks máximo 

e mínimo e que o SI consegue propor, automaticamente, uma encomenda sempre que sejam atingidas as 

quantidades mínimas pré-estabelecidas (ponto de encomenda). É assim imperativo registar no SI todas as 

movimentações dos produtos adquiridos, desde a sua compra, à venda dos mesmos, garantindo que os stocks 

informáticos estão sempre o mais próximo possível do stock físico. O cumprimento destes aspetos permite evitar 

a rotura de stocks e a consequente insatisfação dos utentes, mas também perdas, quando são ultrapassados os PV. 

 

3.4 Encomendas e Aprovisionamento 

3.4.1 Realização de Encomendas e Fornecedores 

É através da realização de encomendas que os medicamentos e produtos de saúde chegam à farmácia nas 

quantidades e tempo pretendidos, garantindo a disponibilização dos mesmos aos utentes que deles necessitam. 

Neste sentido, na FMB são realizadas diariamente encomendas de três formas distintas. A primeira é feita duas 

vezes ao dia (ao fim da manhã e do dia de trabalho), tendo como base as propostas do SI. Este sugere uma 

encomenda de acordo com as vendas efetuadas desde a encomenda anterior. O farmacêutico ou Técnico de 
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Diagnóstico e Terapêutica (TDT) valida a encomenda, podendo acrescentar ou remover produtos, consoante o que 

for mais conveniente para a farmácia e a encomenda segue informaticamente para o fornecedor estabelecido. 

Durante o atendimento são várias as vezes em que nos deparamos com a falta de um medicamento ou com 

uma quantidade insuficiente para satisfazer o utente. Nesses casos podemos encomendar o produto pretendido 

através do gadget do fornecedor instalado nos computadores das áreas de atendimento e armazenamento, via 

instantânea através do SI ou ainda através de contacto telefónico direto com os distribuidores. Estas foram as 

ferramentas às quais mais recorri durante o meu estágio, com o objetivo de adquirir os produtos necessários e 

servir o utente o melhor possível. 

Por último, no caso de produtos com elevada rotatividade [p.e. Medicamentos Genéricos (MG)], produtos 

sazonais, ou marcas com que a FMB trabalha, as encomendas são realizadas diretamente aos respetivos 

laboratórios, por meio de delegados de informação médica. Estes profissionais deslocam-se regularmente à 

farmácia com o intuito de promover novos produtos, auxiliar na gestão de compras e oferecer condições de compra 

mais rentáveis, nomeadamente descontos e bonificações. Comparativamente aos métodos acima descritos, este 

tem como vantagem a aquisição de produtos a um custo mais baixo, o que aumenta a margem de lucro da farmácia. 

Contudo, os prazos de entrega são maiores em relação aos distribuidores, que realizam várias entregas ao longo 

do dia, além de que na maioria das vezes é exigida uma quantidade mínima de produtos a encomendar. 

Podem ainda ser realizados pedidos de empréstimo a farmácias próximas à FMB, sobretudo nos casos em 

que há maior urgência em obter os medicamentos ou produtos de saúde. 

A escolha do fornecedor mais viável para a farmácia é realizada atentando a aspetos, como a proximidade 

geográfica, condições de compra e pagamento, qualidade e frequência de entrega e processamento de devoluções. 

Na FMB os principais distribuidores/armazenistas são a Cooprofar e o A. Sousa, recorrendo-se ainda à Empifarma 

e Alliance Healthcare em casos mais pontuais. 

Durante o período do meu estágio houve uma forte crise de medicamentos, estando muitos deles esgotados, 

sem previsão de retorno. Entre estes destaco a Aspirina GR® (Bayer Portugal, Lda.), pela quantidade de utentes 

que a administra diariamente e que se deparou com a falta deste medicamento. Assim, diariamente recorri a estas 

ferramentas na tentativa de obter os produtos pretendidos. 

 

3.4.2 Receção e Conferência de Encomendas 

A receção de encomendas é realizada na área de armazenamento, a qual contém um computador e uma 

bancada destinada a este efeito. Os produtos encomendados são entregues pelos fornecedores em banheiras ou 

caixas de cartão seladas, acompanhadas da respetiva fatura/guia de remessa. Assim, o primeiro aspeto a ter em 

conta é se a encomenda recebida se destina efetivamente à farmácia, confirmando se a morada da FMB consta dos 

documentos referidos. Seguidamente, deve verificar-se se foram entregues produtos que exigem refrigeração e 

colocá-los o mais rápido possível no frigorífico, para não comprometer a sua estabilidade. 

Quando as encomendas foram realizadas através do SI, no momento da sua receção faz-se a importação da 

mesma. Contudo, há situações, como nos casos em que as encomendas são realizadas via telefone, em que não é 

possível realizar a referida importação, sendo necessário criar a encomenda manualmente. Insere-se o número e 

valor da fatura e inicia-se a receção individual de cada produto, através da leitura ótica do Código Nacional do 

Produto (CNP), ou, mais recentemente e nos casos em que se aplique, do código bidimensional datamatrix. Este 

funciona como uma impressão digital do medicamento, prevenindo falsificações. Em caso de impossibilidade da 

leitura ótica, pode dar-se entrada do produto através da inserção manual do CNP ou da sua própria designação. 
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Durante a receção é necessário atentar se a quantidade recebida corresponde à constante na fatura/guia, se os 

produtos cumprem as condições exigidas e se há descontos ou bónus. Os Preços de Venda à Farmácia (PVF) e as 

margens de comercialização são também confirmados e corrigidos, sempre que necessário. O PV deve ser 

atualizado sempre que os produtos rececionados tenham uma validade inferior à que consta na ficha do produto, 

ou quando o stock é nulo. Por sua vez, quando os produtos recém-chegados têm um Preço de Venda ao Público 

(PVP) diferente daquele que consta no SI, este deve ser alterado apenas quando não há stock dos produtos em 

questão. Contudo, quando ainda existem produtos no stock esta informação não pode ser alterada, pelo que a 

alternativa utilizada na FMB é a colocação de uma etiqueta junto dos devidos produtos, alertando para esta 

situação. De referir ainda que, no caso de medicamentos de venda livre é necessário colar etiquetas com a respetiva 

identificação, Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e PVP, o qual é estipulado com base no PVF, IVA e 

margem económica para a farmácia. É também durante a receção de encomendas que se criam as fichas dos novos 

produtos que chegam à farmácia. No final deste processo, o valor total e o número de referências constantes na 

fatura/guia são confrontados com o calculado automaticamente pelo SI, sendo estes documentos assinados, datados 

e arquivados. Os produtos encomendados que não foram enviados são transferidos para um outro fornecedor, 

realizando-se uma nova encomenda dos mesmos. 

No caso específico dos Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP), a sua receção é acompanhada 

por uma requisição em duplicado, sendo esta carimbada e assinada pela DT ou farmacêutica adjunta. O duplicado 

é devolvido ao armazenista e o original arquivado na FMB juntamente com o duplicado da fatura, por um período 

de 3 anos. 

A receção das matérias-primas para preparação de manipulados é da competência do farmacêutico 

responsável por esta área, devendo fazer-se acompanhar dos devidos boletins de análise.  

Os primeiros tempos do meu estágio focaram-se na realização destas atividades, tendo sido uma ótima 

oportunidade para conhecer alguns fármacos e os seus nomes comerciais, bem como outros produtos 

disponibilizados na FMB, como produtos de cosmética, dispositivos médicos e outros produtos de saúde.  

 

3.4.3 Armazenamento 

Depois da receção das encomendas, os produtos são armazenados seguindo determinados critérios que 

garantam a sua segurança e qualidade, ao mesmo tempo que permitam uma facilidade de acesso e consequente 

rentabilização de tempo, tanto no próprio processo de armazenamento, como durante o atendimento ao público. 

A zona de armazenamento da FMB dispõe de armários com gavetas deslizantes, nas quais os produtos são 

guardados, por ordens alfabética de nome comercial e crescente de dosagem e de acordo com a sua Forma 

Farmacêutica (FF) (comprimidos e cápsulas; supositórios; pós; soluções; xaropes; cremes, pomadas e geles; 

colírios, geles e pomadas oftálmicas; inaladores; sistemas transdérmicos; enemas; ampolas; injetáveis). Os MG 

são armazenados à parte dos anteriores, em estantes abertas e seguindo os princípios supracitados. A exceção são 

os MEP, que estão separados dos restantes medicamentos, no interior de gavetas e fora da vista e alcance dos 

utentes. Produtos de dermocosmética, produtos fitoterapêuticos e dispositivos médicos variados estão dispostos de 

acordo com a sua categoria e organizados por marcas, em estantes sem portas de modo a facilitar a sua observação. 

Existem ainda armários adicionais destinados a grupos específicos de produtos, desde suplementos alimentares, a 

medicamentos veterinários e produtos de protocolo de diabetes. Por fim, de referir o frigorífico onde são guardados 

produtos termolábeis, a uma temperatura entre 2-8ºC. O laboratório também dispõe de um frigorífico, onde são 
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armazenados os manipulados que requerem refrigeração, sendo as matérias primas guardadas numa sala de apoio 

destinada ao efeito. 

Nas zonas de espera/atendimento estão expostos produtos de dermocosmética e puericultura, bem como 

suplementos e outros produtos de venda livre, organizados por marcas e acompanhados da respetiva publicidade.  

Independentemente do tipo de produto e do local de armazenamento, é sempre cumprida a regra FEFO “first 

expired, first out”, ou seja, produtos com PV mais baixo são colocados à frente para que sejam primeiramente 

escoados, evitando-se assim possíveis devoluções ou desperdícios, ou ainda que sejam fornecidos produtos ao 

utente com a validade a caducar.  

De acordo com as BPF, os locais de armazenamento devem reunir as condições de iluminação, temperatura, 

humidade e ventilação adequadas à conservação de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, químicos, 

matérias-primas e materiais de embalagem.1 Desta forma, a FMB dispõe de termohigrómetros na zona de 

atendimento, no laboratório e respetiva sala de apoio. Nesta consta ainda um desumidificador, existindo um outro 

na zona de armazenamento. Os frigoríficos e a zona de armazenamento são dotados de um sensor de temperatura 

e humidade. Estes dois parâmetros são registados diariamente por estes aparelhos, sendo os resultados emitidos e 

analisados semanalmente. Quando os valores obtidos extravasam os exigidos (temperatura inferior a 24ºC e 

humidade inferior a 60%) são corrigidas as situações que lhes deram origem. A FMB dispõe ainda de ar 

condicionado nas zonas de armazenamento, atendimento e laboratório para manter a temperatura nos intervalos 

recomendados. Todas as zonas de armazenamento são iluminadas com luz artificial. 

Durante todo o meu estágio participei ativamente nesta etapa do circuito do medicamento, tendo-me 

apercebido que um armazenamento prático e racional é essencial à eficiência e qualidade dos serviços prestados 

ao utente. Além disso, tive a possibilidade de contactar diariamente com os medicamentos e produtos de saúde 

dispensados na FMB, aumentando o meu conhecimento sobre estes. 

 

3.4.4 Devoluções 

Produtos com PV reduzido ou ultrapassado, embalagens danificadas ou incompletas e produtos não 

encomendados são alguns dos motivos que podem justificar uma devolução. O mesmo acontece quando são 

entregues produtos diferentes ou quantidades superiores às encomendadas (excetuando bónus), quando são 

pedidos por engano ou quando a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) 

ou o detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) emite uma circular para a retirada do produto do 

mercado. Produtos que normalmente não constam no stock e que tenham sido encomendados para um utente em 

específico podem também ser devolvidos, caso não sejam levantados no prazo de um mês.  

O processo de devolução decorre através da emissão de uma nota de devolução ao armazenista ou laboratório 

através do Sifarma 2000®, com indicação do número da guia de transporte, identificação da farmácia, nome e CNP 

do produto, quantidade que se pretende devolver e o motivo para tal devolução. Este documento é impresso em 

triplicado, assinado e carimbado, seguindo o original e duplicado para o fornecedor, juntamente com o produto, 

sendo que o triplicado fica arquivado na farmácia. Caso os armazenistas ou laboratórios aceitem a devolução, o 

produto é substituído por outro, ou é emitida uma nota de crédito. Se o pedido não for aceite, o produto é devolvido 

à farmácia e colocado nos contentores da ValorMed® para abate. Independentemente da situação, o processo de 

devolução é comunicado à Autoridade Tributária. 
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Os utentes podem também devolver ou trocar um produto, caso se comprove que este está nas devidas 

condições e mediante apresentação da respetiva fatura. Em qualquer tipo de devolução é necessário assegurar que 

os stocks constantes no SI são atualizados. 

Durante o meu estágio na FMB tive a oportunidade de realizar algumas devoluções a fornecedores, contudo 

lidei essencialmente com devoluções realizadas por utentes. Neste ramo destaco a dificuldade em explicar aos 

utentes que, em alguns casos não se pode efetuar a troca ou devolução, como acontece, por exemplo quando o selo 

de segurança é quebrado ou quando não apresentam a fatura comprovativa de compra. 

 

3.5 Controlo dos Prazos de Validade 

Um controlo regular dos PV dos medicamentos e outros produtos de saúde disponibilizados numa farmácia 

comunitária é essencial para prevenir a dispensa de medicamentos fora do prazo, ou cuja validade não assegure o 

período de tratamento pretendido, evitando-se também o prejuízo da farmácia nos casos em que há necessidade de 

dar quebra do produto. Desta forma, na FMB os PV são rigorosamente controlados, quer na fase de receção de 

encomendas, tal como acima descrito, quer durante o seu armazenamento. Assim, todos os meses são emitidas 

listagens com os produtos cujo PV, segundo a informação disponível no SI, caduca no prazo de 2 meses. Estes 

produtos são conferidos, sendo separados para, nos casos em que tal é possível, serem devolvidos todos aqueles 

cuja validade termina no período referido. Posteriormente os PV indicados no SI são atualizados para o do produto 

que permanece em stock com a menor validade. O mesmo se aplica caso se verifique que já não existe em stock 

nenhum produto com PV a terminar no período de 2 meses. 

Esta tarefa permite ainda controlar e corrigir os stocks no SI, sendo por isso de enorme relevância para a 

correta gestão dos produtos disponíveis na FMB. 

Foi-me possível realizar a verificação dos produtos cuja validade caducava no período de 2 meses, com base 

na lista emitida a partir do SI, tendo notado que esta é uma tarefa bastante minuciosa, mas de enorme relevância 

para garantir a segurança e satisfação dos utentes da FMB bem como evitar prejuízos económicos. 

 

4. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos 

Segundo as BPF, a cedência de medicamentos é o ato através do qual o farmacêutico disponibiliza 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes, perante apresentação de Receita Médica (RM), ou em 

situações de automedicação ou indicação farmacêutica.1 Para tal, este profissional de saúde deve avaliar 

detalhadamente a medicação dispensada e disponibilizar ao utente toda a informação necessária ao uso correto 

destes produtos (como posologia, via de administração, contraindicações ou interações), garantindo a máxima 

eficácia e segurança dos mesmos.1 Esta é a atividade à qual o farmacêutico comunitário mais se dedica, tendo sido 

por isso a área que ocupou a grande maioria do meu estágio. Desta forma consegui perceber a importância do 

farmacêutico na educação e aconselhamento dos utentes, como o último profissional de saúde a contactar o utente 

antes deste iniciar a terapêutica. 

 

4.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), são aqueles cuja dispensa depende da apresentação 

de uma RM, cumprindo uma das seguintes condições: podem constituir um risco para a saúde do doente quando 

utilizados sem vigilância médica, mesmo quando aplicados ao fim a que se destinam; podem ter consequências 

nefastas na saúde se utilizados frequentemente em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que 
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se destinam; possuam na sua constituição substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja atividade ou 

reações adversas ainda não estão totalmente esclarecidas; quando se destinam a administração parentérica.3  

 

4.2.1 A Receita Médica 

A RM exerce um papel preponderante no circuito que decorre desde a prescrição pelos médicos até à 

administração dos medicamentos por parte dos utentes. Podem diferenciar-se três tipos de receitas: manuais, 

eletrónicas materializadas (em papel) e eletrónicas desmaterializadas (sem papel).  

Em Portugal, a legislação aplicável às RM rege-se pela Portaria nº137-A/2012, de 11 de maio, a qual prevê 

que a prescrição médica seja realizada por Denominação Comum Internacional (DCI), em formato eletrónico e 

sustentada por normas de orientação clínica.4 Na prescrição por DCI, o medicamento é identificado pelo próprio 

DCI ou nome da Substância Ativa (SA), FF, dosagem, dimensão da embalagem, Código Nacional para Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), posologia e número de embalagens.5 Desta forma, há uma dissociação 

entre marcas de medicamentos e doenças, estabelecendo-se a evidência farmacológica como o fator determinante 

da opção clínica e permitindo ao utente escolher entre medicamentos de marca e genéricos, de acordo com as suas 

crenças, opiniões e possibilidades financeiras, assegurando-se assim um uso mais racional do medicamento.4 A 

prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do medicamento nos casos em não há MG 

similar comparticipado ou apenas existe o medicamento original; os medicamentos  apresentam uma margem ou 

índice terapêutico estreito; em situações de suspeita, devidamente comunicada ao INFARMED, de intolerância ou 

reação adversa a um similar com outra denominação comercial; quando o medicamento se destina a um tratamento 

superior a 28 dias.4 Por sua vez, a RM manual pode ser utilizada em situações de falência do SI, inadaptação 

fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações, desde que não se excedam as 40 RM 

mensais.4  

As RM materializadas (eletrónicas e manuais) apresentam uma validade de 30 dias a contar desde a data da 

sua emissão, sendo que as eletrónicas podem ser renováveis, apresentando uma validade até 6 meses.5 Cada receita 

pode conter até 4 medicamentos distintos, sendo que apenas podem ser prescritas 2 embalagens de cada um, até 

um total de 4 embalagens por receita, salvo algumas exceções.5 

A partir de 1 de abril de 2016 tornou-se obrigatória a prescrição eletrónica desmaterializada, na qual, cada 

linha de prescrição, exclusiva para um medicamento, pode conter até 2 embalagens, com uma validade de 30 dias, 

no caso de produtos destinados a tratamentos de curta ou média duração.5, 6 Medicamentos para tratamentos de 

longa duração podem ser prescritos até ao máximo de 6 embalagens, tendo esta prescrição uma validade de 6 

meses.5 Também neste tipo de RM são aplicadas exceções aos medicamentos em embalagem unitária e a outras 

situações devidamente justificadas.5 As receitas eletrónicas sem papel, foram, sem sombra de dúvidas, as RM com 

que mais contactei ao logo do meu estágio. Os códigos de acesso a estas RM são apresentados sobretudo através 

da guia de tratamento ou SMS, sendo introduzidos no SI através da sua leitura ótica ou introdução manual, 

respetivamente. Uma vez introduzidos os códigos, são apresentadas todas as linhas de prescrição, devendo o 

farmacêutico questionar o utente quanto à sua preferência entre as diferentes marcas ou laboratórios de genéricos, 

quando aplicável. Além de simplificarem e aumentarem a segurança de todo o processo de dispensa de 

medicamentos, estas RM têm a vantagem de permitir aos utentes levantar a quantidade de medicamentos que 

pretendem, reafirmando o uso racional dos mesmos.  

Durante a minha experiência na FMB destaco como maior dificuldade em termos de dispensa de MSRM as 

RM manuais. Estas exigem uma rigorosa e cuidada análise de modo a garantir a sua validade e consequentemente 
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a comparticipação pelos respetivos regimes. Desta forma, perante uma RM manual deve sempre atentar-se aos 

seguintes elementos: vinheta identificativa, contacto e assinatura do médico prescritor, nome e número de utente, 

entidade financeira responsável, DCI da SA, dosagem, FF, dimensão da embalagem (deve ser dispensada a 

embalagem de menor tamanho quando não referido o tamanho pretendido), número de embalagens, data de 

prescrição e ainda a identificação da exceção que justifica a prescrição por via manual.4 Quando aplicável, devem 

conter ainda a vinheta identificativa do local de prescrição, identificação da especialidade médica, número de 

beneficiário de subsistema, referência ao regime especial de comparticipação e nome comercial do medicamento, 

acompanhado da devida justificação.4 Estas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes, ou serem escritas 

com cores de canetas diferentes ou a lápis, sob pena de não comparticipação.5 De notar que este tipo de RM exige 

a impressão no seu verso da lista dos medicamentos nela inscritos que beneficiaram de comparticipação, sendo 

esta assinada pelo utente. Aquando desta impressão, o SI atribuí, a cada uma destas RM, um número (de 1 a 30) e 

um lote, de acordo com respetivo sistema de comparticipação. O verso destas RM é também carimbado e assinado 

pelo farmacêutico ou TDT.  

Uma outra dificuldade com que me deparei foi com a perceção das diferentes caligrafias, procurando nestes 

casos a ajuda dos profissionais da FMB, de modo a evitar erros. Contudo, acredito que com a experiência esta 

dificuldade seja ultrapassada.  

 

4.2.2 Organismos de Comparticipação 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS), sob a alçada do Ministério da Saúde, garante o acesso de todos os 

cidadãos aos diversos cuidados de saúde, sendo responsável pela comparticipação dos MSRM que beneficiam 

desta condição e, desta forma pelo apoio aos utentes na aquisição destes produtos na farmácia comunitária.7, 8 

Além dos beneficiários do SNS, o Estado pode comparticipar a aquisição de medicamentos aos detentores de 

outros subsistemas de saúde públicos, sendo que, em ambos os casos, o financiamento é fixo e de acordo com a 

classificação farmacoterapêutica.7 A Portaria nº 195-D/2015, de 30 de junho, estabelece a percentagem de 

comparticipação e os diferentes grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões do 

regime geral de comparticipação (Escalão A- 90%; Escalão B- 69%; Escalão C- 37%; Escalão D- 15%).7, 9 Os 

pensionistas podem beneficiar de um regime especial de comparticipação, sendo-lhes acrescido um financiamento 

de 5% sobre os medicamentos do Escalão A e de 15% nos restantes escalões.10 O regime especial de 

comparticipação pode ainda aplicar-se a determinadas patologias, como lúpus, hemofilia, hemoglobinopatias, 

doença de Alzheimer, doença inflamatória intestinal, entre outras.10  

As receitas eletrónicas vieram simplificar todo o processo associado à comparticipação, uma vez que através 

da introdução dos dados de acesso a estas RM, o regime aplicado é automaticamente estabelecido, enquanto que 

nas RM manuais é necessária a introdução do respetivo plano de comparticipação. 

Adicionalmente, os utentes podem beneficiar de uma comparticipação extra por subsistemas de saúde 

privados, como a Medis-CTT, os Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Norte 

(SAMS Norte), ou a EDP sã vida. Nestes casos, e tratando-se de receitas desmaterializadas, o próprio SI encarrega-

se de emitir a lista de medicamentos que beneficiaram de comparticipação, a qual deve ser assinada pelo utente, 

atribuindo-lhe igualmente um número e lote de acordo com o subsistema de comparticipação. 
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4.2.3 Conferência de Receituário e Faturação 

No fim do mês é realizado o fecho do receituário, no qual, as RM manuais e as listas emitidas aquando da 

comparticipação por uma entidade privada são organizadas em lotes de 30 de acordo com o regime de 

comparticipação. No caso das receitas manuais é necessária uma verificação prévia para confirmar a sua validade, 

pelo que além dos aspetos referidos no ponto 4.1.1, deve ainda atentar-se se estas RM apresentam a assinatura do 

utente e do profissional que a dispensou. Deve-se confirmar igualmente se foram dispensados os medicamentos 

corretos, nas quantidades corretas e permitidas para estas receitas, sendo estas posteriormente datadas e 

carimbadas. De seguida, ao agrupar as receitas manuais ou as listas acima referidas, é necessário ter em atenção 

se o regime de comparticipação faturado coincide com o da prescrição e verificar se a comparticipação realizada 

coincide com a indicada no resumo de lotes. 

Os lotes das RM comparticipadas pelo SNS são enviados, juntamente com o respetivo verbete de identificação 

de lote carimbado, para o Centro de Conferência de Faturas do Serviço Nacional de Saúde (CCF), após recolha 

dos mesmos na farmácia pelos correios de Portugal no dia 5 de cada mês (ou no dia útil seguinte). É ainda enviado 

o resumo de todos os lotes, o original e duplicado da fatura à entidade e um guia de fatura, no qual consta o resumo 

das quantidades de todas as faturas. Após a CCF calcular o valor total de comparticipações, a Finanfarma 

reembolsa a farmácia até dia 20 de cada mês. 

Os lotes de comparticipação por entidades privadas são enviados à ANF, anexados ao correspondente verbete 

de identificação de lote carimbado. Além disso, são também enviadas, para cada um dos subsistemas, 3 cópias do 

resumo dos lotes e o original, duplicado e triplicado da fatura mensal de medicamentos, bem como o triplicado da 

fatura do SNS e o mapa comprovativo de entrega/envio do receituário do mês em questão. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar e participar no fecho de receituário do mês de maio, 

verificado que se trata de um processo bastante trabalhoso e rigoroso, associado a diversas burocracias. Também 

neste contexto, a introdução das receitas eletrónicas foi uma mais valia, uma vez que, tratando-se de RM 

comparticipadas pelo SNS, todo processo acima descrito é automatizado. 

 

4.3 Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

4.3.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP atuam ao nível do sistema nervoso central (SNC), deprimindo-o ou estimulando-o, pelo que a sua 

utilização acarreta diversos riscos, como habituação, dependência física e/ou psíquica, entre outros.11 Desta forma, 

todo o circuito destes medicamentos deve ser rigorosamente controlado, no sentido de evitar um uso inapropriado 

dos mesmos, ou até a sua utilização ilícita. Em Portugal, compete ao INFARMED o controlo rigoroso das 

substâncias classificadas como MEP, nomeadamente as que se encontram descriminadas nas tabelas I e II da Lei 

nº 8/2019, de 1 de fevereiro (vigésima terceira alteração ao Decreto-Lei nº15/93, de 22 de janeiro, que aprova o 

regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas) e no nº 1 do artigo 

86º do Decreto-Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro.5, 11-14 

Tratando-se de receitas eletrónicas materializadas ou manuais, os MEP das referidas tabelas não podem ser 

prescritos juntamente com outros medicamentos, além disso, nestes casos deve ser guardada uma cópia ou 

digitalização das referidas RM.5 O mesmo já não acontece com a RM desmaterializada.5  

Tal como já referido, o armazenamento dos MEP constantes nas tabelas I e II é feito em separado dos restantes 

medicamentos e produtos de saúde, em gaveta fechada. A receção destes medicamentos é acompanhada da 

requisição, a qual é carimbada e assinada pela DT ou Farmacêutica adjunta, sendo o duplicado enviado para o 
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armazenista e o original arquivado na farmácia. Por sua vez, a dispensa de MEP requer a impressão de dois 

“documentos de psicotrópicos”, onde consta informação relativa à farmácia, à RM, ao registo e data de dispensa, 

a identificação do médico prescritor, dos produtos dispensados, bem como dados do doente e adquirente. Ao longo 

deste estágio tive a oportunidade de dispensar por diversas vezes MEP a partir de receitas desmaterializadas. Nestes 

casos o SI recolhe automaticamente parte da informação acima referida, sendo apenas necessário o preenchimento 

do nome e morada do doente e nome, morada, número e data de validade do cartão de cidadão e data de nascimento 

do adquirente. Os “documentos de psicotrópicos” emitidos são arquivados na farmácia, por ordem de aviamento, 

durante 3 anos, sendo que os dados registados no SI são diretamente comunicados à Base de Dados Nacional de 

Prescrições (BDNP). Por sua vez, compete à farmácia enviar, todos os meses, para o INFARMED a digitalização 

das receitas manuais através das quais foram prescritos medicamentos contendo substâncias das tabelas acima 

referidas, tal como a listagem do seu registo de saídas. Anualmente é enviado o mapa de balanço destes 

medicamentos, mas também dos MEP que contêm substâncias descritas nas tabelas III e IV, entre as quais se 

incluem as benzodiazepinas. 

 

4.3.2 Programa Nacional de Controlo e Prevenção da Diabetes mellitus 

Em Portugal cerca de 1 em cada 3 indivíduos adultos tem diabetes ou apresenta um elevado risco de vir a 

sofrer desta patologia.15 Quando não é devidamente controlada, a diabetes pode ter consequências graves na saúde 

do doente, sendo em Portugal a principal causa de cegueira e de amputações não traumáticas e uma das principais 

causas de insuficiência renal.15 Assim, focado na melhoria da monitorização e vigilância da diabetes, foi criado 

Programa Nacional de Controlo da Diabetes, regulamentado pela Portaria nº 15/2018, de 11 de janeiro, que 

estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço dos dispositivos de automonitorização da diabetes.16 

De acordo com esta legislação, as tiras-teste e sensores para determinação da glicose intersticial são 

comparticipadas, no máximo, em 85% e as agulhas, seringas e lancetas em 100%.16 

De referir ainda, que à semelhança dos medicamentos abordados no ponto anterior, os produtos destinados 

ao autocontrolo da diabetes têm de ser prescritos isoladamente, caso a RM seja manual ou materializada.5 

 

4.4 Medicamentos Genéricos 

Segundo o estatuto do medicamento, um MG define-se como aquele que apresenta a mesma composição 

qualitativa e quantitativa de SA, igual FF e com uma bioequivalência ao medicamento de referência comprovada 

por estudos de biodisponibilidade.3 Ou seja, os MG são medicamentos similares de outros produtos farmacêuticos 

já existentes no mercado, com igual eficácia e com garantia de qualidade e segurança.17 

Na verdade, o que torna os MG mais baratos em relação aos de marca similares é o facto de os laboratórios 

que os produzem não terem de suportar os custos de marca associados à sua comercialização, nomeadamente no 

que concerne aos dispendiosos e longos processos de investigação e desenvolvimento.17 Assim, e no sentido de 

proteger e assegurar o maior retorno de investimento possível por parte da marca, os genéricos só podem ser 

comercializados quando a patente dos medicamentos de marca caduca.17  

De modo a facilitar a sua identificação, os MG apresentam na sua cartonagem a DCI das SA, seguida do 

nome do titular de AIM, dosagem, FF e da sigla “MG”.17 

O aparecimento dos MG foi bastante benéfico, não só para o SNS, uma vez que os encargos de 

comparticipação são mais baixos, mas sobretudo para o utente, que pode adquirir os seus tratamentos mais 

facilmente.17 É uma realidade dos dias de hoje a dificuldade que muitas pessoas têm em cobrir as despesas 
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associadas à saúde e os medicamentos não são exceção. Infelizmente muitas destas pessoas têm de optar pelos 

medicamentos que podem comprar, ou abdicar de outros bens para conseguir pagar as despesas na farmácia, pelo 

qua a possibilidade de aquisição de medicamentos igualmente seguros e eficazes a um preço mais baixo é uma 

enorme mais valia para os utentes, sobretudo aqueles mais desfavorecidos economicamente. É assim dever do 

farmacêutico informar o utente sobre a existência de medicamentos mais baratos e com a SA, FF, apresentação e 

dosagem que se enquadre na prescrição médica.18 

Pelo que pude constatar ao longo do meu estágio, os MG já estão fortemente enraizados entre os utentes, 

sobretudo entre aqueles que tomam medicação crónica. Contudo, continuam a ser muitas as pessoas que 

questionam a eficácia dos MG, pelo que o farmacêutico deve educar e informar as pessoas sobre a definição destes 

medicamentos, esclarecê-las quanto à eficácia dos MG e explicar-lhes o porquê de serem mais baratos que os 

similares de marca. 

 

4.5 Medicamentos e Produtos Manipulados 

Um Medicamento Manipulado (MM) é definido como uma fórmula magistral, a qual é preparada segundo 

uma RM com indicação do doente a que se destina, ou preparado oficinal, cuja manipulação segue as indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou formulário.19 De notar que a prescrição de um MM por via materializada tem 

de ser realizada de forma separada dos restantes medicamentos, com a sigla “f.s.a”- faça segundo a arte, ou da 

inscrição “medicamento manipulado”. 

A FMB dispõe nas suas instalações de um laboratório de manipulados, onde diariamente são preparadas 

dezenas de MM, de acordo com as respetivas Boas Práticas.20 A elevada procura e a reconhecida qualidade e 

eficácia dos manipulados da FMB faz com que muitos destes preparados, que não requerem RM, estejam incluídos 

no stock permanente da farmácia (Tabela 3).  

 
Tabela 3- Manipulados pertencentes ao stock permanente da FMB 

Manipulado Finalidade terapêutica 

Solução de minoxidil a 5% Regeneração capilar e antiqueda. 

Calicida Tratamento de calos. 

Pomada rosa Cicatrizante. 

Verniz antimicótico Tratamento de micoses. 

Álcool-gel canforado Alívio de dores musculares. 

Solução de policloral Tratamento de peladas. 

Mel rosado Tratamento de afeções da cavidade oral. 

Pimolato Tratamento de mamilos gretados. 

Solução de cloreto de alumínio a 20% Antitranspirante. 

Sulfato de zinco a 1% Cicatrização de herpes. 

Álcool bórico saturado a 60/70º Limpeza auricular. 

Frieiricida Tratamento de frieiras. 

Champô de alcatrão mineral Tratamento e remoção de caspa com placa. 

 

Para todos os MM é elaborada uma ficha de preparação, a qual é assinada pelo operador e pelo supervisor e 

arquivada na farmácia por um período de 3 anos. O PVP destes manipulados é calculado com base no valor dos 
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honorários de preparação e preço das matérias-primas e materiais de acondicionamento, sendo os MM descritos 

no Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro, comparticipados em 30% do PVP.21, 22  

Além de alguns dos preparados acima descritos, tive a oportunidade de, ao longo do estágio preparar dezenas 

de outras fórmulas destinadas à população pediátrica e outras com fins dermatológicos, entre as quais destaco as 

cápsulas, cremes, pomadas, geles, papéis farmacêuticos, suspensões orais, entre outros, pelo que pude consolidar 

e aplicar os conhecimentos adquiridos nas diversas unidades curriculares do curso, nomeadamente nas tecnologias 

farmacêuticas, tendo isto contribuído para um enorme enriquecimento enquanto futura profissional. 

 

4.6 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) são aqueles, que tal como o nome indica, não 

se enquadram no perfil dos MSRM, podendo por isso ser adquiridos sem apresentação de RM. Destinam-se ao 

tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem gravidade, apresentando uma comprovada eficácia, qualidade e 

segurança e podem ser consultados numa lista atualizada diariamente no site do INFARMED.23, 24 O PVP destes 

medicamentos é estipulado por cada farmácia, segundo os parâmetros já referidos no ponto 3.3.2 do presente 

relatório. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 134/2005, de 16 de agosto, alguns MNSRM podem ser adquiridos noutros 

locais, desde que devidamente autorizados pelo INFARMED, pelo que a indicação farmacêutica exerce um papel 

preponderante na escolha das farmácias como o local de compra destes medicamentos.25 Além disso, determinados 

MNSRM, cuja dispensa requer a avaliação do farmacêutico, são de venda exclusiva em farmácia.23 É, por isso, 

dever do farmacêutico aconselhar da melhor maneira possível os utentes, atendendo às suas queixas, doenças 

diagnosticadas, medicação administrada, entre outros aspetos essenciais a uma correta indicação farmacêutica. 

Deve ainda fornecer todas as informações necessárias, nomeadamente em termos de posologia, duração do 

tratamento, modo de administração e contraindicações, assegurando assim a segurança e eficácia da terapêutica 

dispensada. Neste sentido, torna-se inquestionável a necessidade de uma formação e pesquisa continua e atualizada 

por parte do farmacêutico. 

Da minha experiência destaco como os principais MNSRM dispensados aqueles que se destinam a 

gripes/constipações, tosse, obstipação, diarreia, afeções cutâneas, secura e irritação ocular, dor e inflamação 

muscular e febre. Tendo em conta que o meu estágio se desenrolou durante o período da Primavera, tive a 

possibilidade de dispensar e aconselhar por variadíssimas vezes anti-histamínicos, tendo indicado os especiais 

cuidados a que deve obedecer a sua toma, nomeadamente aqueles que podem provocar sonolência. 

 

4.7 Outros Produtos Farmacêuticos 

4.7.1 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Define-se como Medicamento de Uso Veterinário (MUV) a substância ou associação de substâncias destinada 

aos animais, com ação curativa ou preventiva das suas doenças e sintomas, utilizada no âmbito do diagnóstico 

médico ou com vista a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas.26 

Tal como descrito acima, a FMB é uma farmácia citadina, pelo que não há uma grande procura por este tipo 

de medicamentos, sendo que a grande maioria dos MUV dispensados se destina a cães e gatos domésticos.  Desta 

forma, o stock de MUV é constituído sobretudo por desparasitantes internos e externos (como coleiras e pipetas 

de uso externo) destinados a estes animais. Na dispensa destes produtos é crucial termos em atenção ao peso dos 

animais, pois, na maioria dos casos, este é o fator determinante da posologia a administrar.  
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Durante o meu estágio pude dispensar e aconselhar alguns desparasitantes para gatos e cães, bem como MM 

destinados a estes animais, os quais tive também a oportunidade de ver preparar. 

 

4.7.2 Produtos de Dermocosmética e Higiene Corporal 

Um produto cosmético consiste numa substância ou preparação que se destina a ser posta em contacto com a 

superfície corporal, incluindo a epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

com os dentes e mucosas bucais, visando limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em bom estado 

ou corrigir os odores da mesma.27 

Nos dias de hoje verifica-se uma maior consciência e preocupação com o estado e saúde da nossa pele, pelo 

que a procura de um aconselhamento dermocosmético nas farmácias é uma prática cada vez mais corrente. Nesse 

sentido, a FMB dispõe de um vasto leque de produtos de diferentes marcas, como Filorga®, La Roche Posay®, 

Uriage®, Bioderma®, Lierac®, Phyto®, Vichy®, Avène®, Isdin®, entre outras. Além disso, periodicamente dirige-

se à farmácia uma conselheira de algumas destas marcas que, tendo em conta o tipo e estado da pele, bem como 

os objetivos pretendidos, recomenda ao utente o melhor produto da respetiva marca. 

Tendo em conta que a reta final do meu estágio se desenrolou nos primeiros meses de verão, tive a 

oportunidade de aconselhar muitos protetores solares, vendo-me na obrigação de procurar saber um pouco mais 

sobre os diferentes produtos disponíveis, visando o melhor aconselhamento e a satisfação do utente. 

No decorrer desta experiência profissional, tive ainda a possibilidade de dispensar produtos de higiene oral, 

nomeadamente escovas, escovilhões, pastas e geles dentífricos, colutórios e produtos de limpeza e fixação de 

próteses dentárias, bem como aconselhar e dispensar produtos de higiene e hidratação íntima. 

Esta foi uma das áreas em que senti mais dificuldade em termos de aconselhamento, uma vez que são muitos 

os produtos disponibilizados e com variadas caraterísticas, contudo, com o apoio dos colegas da FMB e com as 

formações que as marcas realizavam regularmente, saio deste estágio muito mais preparada e com uma maior 

noção dos diferentes produtos disponíveis. 

De referir ainda que os dermocosméticos estão em constante renovação, sendo introduzidos regularmente 

novos produtos no mercado, pelo que é fundamental que o farmacêutico esteja sempre atualizado e informado 

acerca destes produtos, para que possa realizar um melhor e mais personalizado aconselhamento ao utente. Desta 

forma garante-se uma maior fidelização dos utentes à farmácia, que se reflete numa maior receita, visto que estes 

produtos apresentam margens comerciais satisfatórias para a farmácia. 

 

4.7.3 Suplementos Alimentares 

Os Suplementos Alimentares são fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito 

nutricional ou fisiológico, que se destinam a complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal.28 

Devem apresentar um efeito benéfico na saúde, mas são definidos como géneros alimentícios e não como 

medicamentos, não podendo, portanto, mencionar propriedades profiláticas, terapêuticas ou curativas de doenças 

ou seus sintomas.28  

Podem distinguir-se 3 grandes grupos de suplementos alimentares: vitaminas e minerais, plantas e extratos 

botânicos e outras substâncias (fibras e probióticos, ácidos gordos essenciais, aminoácido e enzimas), notando-se 

nos dias de hoje uma crescente procura por estes produtos, sobretudo aqueles que derivam de plantas.28 Isto 

acontece porque as pessoas tendem a associar que um produto natural é bom e seguro, mas isso nem sempre é 

verdade. As plantas e mesmo alguns alimentos são constituídos por substâncias bioativas com efeitos no nosso 
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organismo, sendo que muitas delas podem comprometer a eficácia e a segurança de medicamentos e, 

consequentemente a saúde do utente. Neste sentido, o aconselhamento farmacêutico de suplementos alimentares 

deve ser cuidadosamente analisado em cada caso, tendo em conta o fim a que se destinam, as patologias e 

medicação do utente. Contudo, os suplementos continuam a ter efeitos benéficos, pelo que podem e devem ser 

recomendados em situações de carências nutricionais, fadiga, problemas de saúde menores, entre outras, em que 

não se justifica a terapêutica medicamentosa. É assim fundamental que o farmacêutico conheça os produtos 

disponíveis e os seus efeitos sobre a saúde, nunca descurando a necessidade de o utente manter uma dieta rica e 

variada.  

No decorrer do meu estágio apercebi-me do quanto estes produtos são requisitados, sobretudo por pessoas 

com problemas circulatórios, ao nível das cartilagens ou do sono, colesterol alto, cansaço físico e/ou intelectual, 

stress e carências alimentares, tendo tipo a oportunidade de recomendar alguns destes produtos. Entre estes destaco 

os que são mais dirigidos para os estudantes, os quais tiverem uma maior procura no período dos exames nacionais. 

 

4.7.4 Produtos Dietéticos para Alimentação Especial 

Nesta categoria de géneros alimentícios, incluem-se aqueles que, pela sua composição ou processos de fabrico 

se distinguem dos alimentos da dieta normal, satisfazendo necessidades nutricionais específicas.29 Neste sentido, 

são utilizados em casos de comprometimento dos processos de assimilação ou metabolismo, ou ainda em pessoas 

que padeçam de condições fisiológicas especiais, incluindo desnutridos, anoréticos, doentes oncológicos e pessoas 

com úlceras.29 Destinam-se igualmente a lactentes e crianças com pouca idade.29 

Na FMB são muitos os clientes habituais deste tipo de produtos, entre os quais destaco os espessantes e 

suplementos do laboratório Fresenius Kabi. Estes últimos estão disponíveis sob diferentes formas, desde líquidos 

a sólidos, com variadas composições, de modo a satisfazer as necessidades energéticas de grupos específicos de 

utentes. No que concerne à população pediátrica, a procura recai essencialmente sobre as fórmulas de leite 

adaptado. 

 

4.7.5 Dispositivos Médicos 

Entende-se por dispositivo médico todo o instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo, 

cujo principal efeito pretendido no organismo não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por estes meios.30, 31 Destinam-se ao diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, mas também ao estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e ao controlo da conceção.30, 31 

A FMB dispõe no seu stock de variados dispositivos médicos, incluindo sacos coletores de urina, sacos de 

ostomia, fraldas e pensos para incontinência, meias de compressão, meias elásticas, óculos corretivos, seringas, 

agulhas, lancetas, material de penso, termómetros, medidores de tensão, irrigadores nasais, preservativos e 

dispositivos intrauterinos. Disponibiliza ainda cadeiras de rodas e camas ortopédicas, para venda ou aluguer, bem 

como dispositivos de autodiagnóstico (testes de gravidez, equipamento para medição da glicemia e reagentes tiras-

teste para determinação da glicemia, glicosúria e cetonúria), recipientes para recolha de amostras biológicas, entre 

outros. Deste modo, ao longo do meu estágio tive a oportunidade de contactar e conhecer o modo de funcionamento 

da grande maioria dos dispositivos referidos. 
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4.7.6 Produtos Fitoterapêuticos 

Produtos fitoterapêuticos, tal como o nome indica são produtos à base de plantas, que contêm exclusivamente 

como SA uma ou mais substâncias derivadas de plantas ou uma ou mais preparações à base de plantas.3 São 

comercializados fundamentalmente na forma de cápsulas ou chás, e, pelo que pude comprovar ao longo do estágio, 

são na sua maioria utilizados em casos de ansiedade ligeira, hiperplasia benigna da próstata, obstipação e outros 

problemas digestivos. Na FMB é recorrente a dispensa de chás medicinais, nomeadamente da marca Fitos®, a qual 

apresenta um vasto leque de produtos direcionados para diferentes complicações ou patologias. De entre os 

medicamentos à base de plantas aprovados pelo INFARMED, destaco o Permixon® (serenoa repens), o Biloban® 

(ginkgo biloba), Valdispert® (valeriana) e o Pursennide® (sene), pela elevada procura pelos mesmos.  

Tal como se verifica com os suplementos, atualmente há uma grande procura por estes produtos, sobretudo 

por serem considerados mais saudáveis e inócuos. Desta forma, compete ao farmacêutico promover o uso racional 

dos produtos fitoterapêuticos e desta forma prevenir o aparecimento de efeitos indesejáveis na saúde do utente. 

 

5. O papel do farmacêutico 

5.2  Aconselhamento/Indicação Farmacêutica e Relacionamento interpessoal  

O farmacêutico tem um papel essencial na promoção da saúde pública, dado que é o último profissional de 

saúde com o qual o utente contacta antes de iniciar a sua terapêutica medicamentosa. Por outro lado, estes 

profissionais podem e devem ser o primeiro recurso dos utentes em situações que não justificam a ida ao médico, 

assegurando desta forma uma maior proteção da saúde do utente, no sentido que evita o aparecimento de outros 

problemas mais graves, como gripes e outras viroses, facilmente adquiridas na sala de espera de um hospital. Além 

disso, contribuem para um uso mais racional do Serviço Nacional de Saúde. 

Neste sentido, uma das principais atividades do farmacêutico comunitário é a indicação farmacêutica, através 

da qual “o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um medicamento não sujeito a receita médica (MNSRM), 

ou de um produto de saúde, e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de tratar um problema 

de saúde considerado como uma afeção menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, 

autolimitado, de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde 

do utente, após avaliação clínica pelo farmacêutico”.32 Para tal, o farmacêutico deve questionar o utente sobre 

diversos aspetos, como sejam problemas de saúde diagnosticados, medicamentos habituais, alterações na 

medicação e/ou alimentação, duração dos sintomas, alergias medicamentosas, episódios semelhantes no passado, 

entre outros, de modo a recomendar o medicamento de venda livre mais adequado ao seu estado fisiopatológico.33 

Deve ainda ter em conta a relação custo-benefício e as preferências do utente, assegurando assim um uso racional 

dos medicamentos. Por outro lado, sempre que as situações apresentadas extrapolem a capacidade de intervenção 

do farmacêutico, este profissional deve reencaminhar o utente ao médico ou a outro profissional de saúde 

especializado.32 Durante o atendimento ao público constatei que o aconselhamento farmacêutico recai sobretudo 

em situações de gripes/constipações, problemas gastrointestinais, febre, tosse, alergias, infeções vaginais e afeções 

dermatológicas. 

É também função do farmacêutico aconselhar o utente quanto ao uso correto e seguro dos medicamentos. Na 

prática, muitos dos casos de falência aos tratamentos ou aparecimento de reações adversas devem-se a uma 

utilização inadequada dos mesmos, exercendo assim o farmacêutico uma ação fundamental na prevenção deste 

tipo de problemas.  
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Para que este processo ocorra da melhor e mais segura maneira possível, é essencial que o farmacêutico crie 

uma relação de confiança com o utente, deixando-o à vontade para descrever todos os aspetos fundamentais a uma 

correta avaliação do seu estado de saúde, nunca descurando a obrigação de manter o sigilo profissional.34  

 

5.3 Automedicação 

A automedicação é uma prática cada vez mais comum, o que poderá ser resultado de uma maior facilidade 

de acesso e à maior quantidade de informação, por vezes erroneamente, disponível, sobretudo na Internet. Esta 

prática pode agravar o problema de saúde inicial ou promover o aparecimento de outros, pelo que deve limitar-se 

a MNSRM, a situações clínicas bem definidas e de acordo com as especificações estabelecidas para esses 

medicamentos.35 Contudo em muitos casos verifica-se um incumprimento destes aspetos, tendo o farmacêutico 

uma ação fundamental no controlo da automedicação e na prevenção de problemas a esta associados, decidindo, 

após avaliar criteriosamente cada caso, quanto à dispensa ou não do medicamento solicitado, à indicação de um 

MNSRM adequado à situação, ou ao reencaminhamento ao médico. 

Durante a minha experiência na FMB verifiquei que uma das principais causas de automedicação é a 

associação dos sintomas atuais aos de uma experiência passada para a qual o médico prescreveu um medicamento. 

Como exemplo destaco a utente X, que me pediu um antibiótico pois sentia-se com gripe e no passado o médico 

receitou-lhe um medicamento desta classe terapêutica. Dado que não apresentava RM, expliquei à senhora que 

não lhe podia dispensar aquele medicamento e que, provavelmente, na situação anterior teve uma infeção, ou 

suspeita de tal, que justificou a toma de antibiótico. Consequentemente, não lhe dispensei o antibiótico pretendido, 

tendo-lhe aconselhado um MNSRM adequado a esta situação.  

Um outro caso que me suscitou particular preocupação foi o da senhora Y que se dirigiu à farmácia com 

queixas de dores musculares por ter caído, sem forças na rua. De imediato medi-lhe a pressão arterial, tendo 

verificado que estavam dentro dos parâmetros normais. Referiu ainda que anda com muita sonolência durante o 

dia e quando questionada quanto aos hábitos de sono afirmou dormir bem e muitas horas. Posteriormente a utente 

pede um lorazepam em venda suspensa, o que me levou a suspeitar da toma em excesso deste medicamento. 

Questionada quanto à posologia referiu tomar 2 de manhã, à tarde e à noite, tendo afirmado ainda que esta não era 

a posologia que o médico lhe havia prescrito, mas que já tomava desta forma há muito tempo e só assim se sentia 

bem. Tendo em conta estes aspetos, expliquei à senhora que a sonolência e, provavelmente a queda, poderiam 

estar associados à alta dose de benzodiazepina que toma diariamente, tendo-lhe recomendado a ida ao médico para 

ajustar a dose em função das suas necessidades, ou a troca por outro medicamento mais eficaz e seguro para este 

caso. 

 

6. Cuidados e Serviços Farmacêuticos 

A FMB dispõe nas suas instalações de um gabinete destinado à prestação de cuidados e serviços 

farmacêuticos, nomeadamente medição da pressão arterial, colesterol total e glicemia capilar, contribuindo assim 

para um melhor controlo destes parâmetros por parte dos seus utentes e, consequentemente a prevenção de doenças 

cardiovasculares, para as quais são fatores de risco, sendo prática comum fornecer um boletim para anotação dos 

parâmetros analisados. É ainda possível a administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no 

plano nacional, bem como a realização de testes de gravidez. Recentemente, a FMB integrou também nos seus 

serviços a preparação individualizada da medicação. 
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6.2 Pressão Arterial 

A hipertensão arterial é uma das principais causas de insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais 

(AVC), enfartes do miocárdio, insuficiência renal, entre outros.36 Além disso, é uma doença silenciosa pelo que o 

seu controlo é fulcral na prevenção destas complicações. A FMB disponibiliza aos seus utentes a medição da 

pressão arterial gratuitamente, com o recurso a um esfigmomanómetro manual e manómetro aneroide, pelo que 

tive a oportunidade de realizar esta medição por diversas vezes e constatar que os utentes que mais recorrem a este 

serviço são aqueles que realizam uma monitorização periódica por recomendação médica. Contudo são também 

frequentes os casos de pessoas que solicitam estes serviços por apresentarem sinais de fraqueza, agitação, tonturas, 

entre outos sintomas que poderão estar associados a uma desregulação da pressão arterial. 

 

6.3 Glicemia Capilar 

Face ao aumento do número de diabéticos do tipo 2, bem como de pessoas com risco elevado de desenvolver 

esta patologia (pré-diabetes) e tendo em conta as complicações que esta doença pode provocar, é essencial um 

controlo regular deste parâmetro. Para tal, na FMB é possível medir a glicemia, de forma gratuita, através de um 

glicosímetro e das devidas tiras teste. É fundamental que o farmacêutico saiba interpretar os resultados obtidos 

tendo em conta diferentes aspetos, como o facto de o utente estar ou não em jejum, o tempo que decorreu desde a 

última refeição, se toma antidiabéticos, entre outros fatores. Durante a minha passagem pela FMB realizei 

frequentemente a medição da glicemia capilar, o que contribuiu para uma maior familiarização com os respetivos 

aparelhos e para uma maior facilidade na interpretação dos resultados. 

 

6.4 Colesterol Total 

O colesterol elevado é responsável por cerca de um terço de todas as doenças cardiovasculares em todo o 

mundo, pelo que o seu controlo é fundamental na prevenção de patologias que podem ser fatais.37 Tendo em conta 

o papel do farmacêutico enquanto prestador de cuidados de saúde de elevada proximidade ao utente, a FMB dispõe 

de um medidor de colesterol, que em 3 minutos avalia a concentração de colesterol total em miligramas por 

mililitro de sangue capilar, pelo que pude determinar este parâmetro por variadas vezes ao longo do meu estágio. 

Sempre que se justificava e independentemente do parâmetro avaliado (pressão arterial, glicemia ou colesterol 

total) propunha aos utentes medidas não farmacológicas essencialmente em termos de alterações na alimentação e 

no estilo de vida. Nos casos mais graves foi recomendada a avaliação médica. 

 

6.5 Teste de Gravidez 

Na FMB é possível a aquisição de testes de gravidez, os quais se baseiam na deteção da hormona coriónica 

humana, que está em alta concentração na grávida, por métodos imunocromatográficos. As adquirentes destes 

produtos podem ainda solicitar a realização do teste na farmácia, sendo neste caso função do farmacêutico informar 

que os resultados mais fidedignos obtêm-se com a primeira urina da manhã, devido à maior concentração da 

hormona. Em caso de resultado positivo a utente deve ser reencaminhada para o médico, devendo-lhe ser 

transmitidos todos os cuidados que esta fase requer, nomeadamente em termos de exercício físico e consumo de 

bebidas alcoólicas e/ou tabaco. 
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6.6 Administração de Medicamentos Injetáveis e Vacinas 

A equipa da FMB dispõe de profissionais devidamente habilitados para a administração de vacinas não 

incluídas no plano nacional de vacinação, como a vacina da gripe e vacinas contra o vírus do Papiloma humano. 

Em termos de medicamentos destacam-se o Lovenox® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.) e o Diprofos 

Depot® (Merck Sharp & Dohme, Lda.), cuja administração tive a possibilidade de assistir. 

 

6.7 Preparação Individualizada da Medicação  

A FMB dispõe atualmente de um serviço de preparação individualizada de medicação para os lares com os 

quais tem parceria. Desta forma, é preparada a medicação em blisters, nos quais os comprimidos são separados de 

acordo com a posologia prescrita (jejum, pequeno almoço, almoço, lanche, jantar e deitar). Para cada lar está 

especificado um dia para a preparação dos blisters para a semana seguinte. Este serviço permite uma maior 

segurança, prevenindo os erros que podem ocorrer num lar com um elevado número de utentes, como trocas, 

esquecimento ou repetições de medicamentos. 

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar a medicação individualizada, tendo comprovado que se 

trata de um processo bastante minucioso, que requer um particular cuidado e atenção por parte do farmacêutico 

que realiza este serviço. 

 

7. ValorMed® 

A ValorMed® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como missão a gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso, sendo para tal distribuído às farmácias contentores devidamente identificados 

para recolha destes produtos.38 Quando estes ficam cheios, são selados e entregues à empresa distribuidora com a 

qual se estabeleceu parceria (no caso da FMB é a COOPROFAR), juntamente com um documento com o nome e 

identificação da farmácia, peso do contentor e assinatura do responsável pelo seu fecho.39 Posteriormente estes 

contentores seguem para um Centro de Triagem onde os papéis, plásticos, vidros e compósitas são reciclados e os 

restantes resíduos incinerados, contribuindo desta forma para uma redução dos riscos para a saúde pública e para 

a proteção do ambiente.39 Durante o meu estágio pude comprovar que há uma crescente consciencialização para 

estas temáticas com um elevado número de utentes a trazer os seus medicamentos fora de uso para a farmácia. 

 

8. Formação Contínua 

De acordo com o código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, “(...) o farmacêutico deve manter 

atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade 

(…)”, sendo este aspeto particularmente importante nos dias de hoje face à crescente evolução científica, à 

introdução constante de novos produtos no mercado e à existência de um público cada vez mais informado e 

exigente.34 Neste contexto, as formações que os laboratórios dos diferentes medicamentos e produtos de saúde 

fornecem aos farmacêuticos é fundamental para que estes profissionais se mantenham atualizados e informados 

sobre os novos produtos comercializados. Durante o estágio na FMB tive a oportunidade de participar em diversas 

formações, as quais estão apresentadas na tabela do Anexo 1.  
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Parte II- Apresentação dos Temas Desenvolvidos 

 

Tema 1– Escabiose 

1. Introdução 

A escabiose, sarcoptose, ou mais vulgarmente designada por sarna humana, é uma infestação cutânea 

parasitária provocada pelo ácaro aracnídeo Sarcoptes scabiei var.hominis, que se carateriza por uma erupção 

intensamente pruriginosa numa distribuição caraterística ao longo do corpo.40-42 Esta condição dermatológica é 

bastante comum e anualmente afeta cerca de 300 milhões de pessoas por todo o mundo, abrangendo todas as 

idades, géneros, raças e classes sociais.41, 43-45 No entanto, as crianças, idosos e doentes imunocomprometidos ou 

com atrasos no desenvolvimento são os grupos populacionais mais suscetíveis.41  

O aparecimento da escabiose é favorecido por diversos fatores sociais e ambientais, como aglomerados 

populacionais, alterações climáticas, pobreza, más condições habitacionais, malnutrição, má higiene, situações de 

guerra e atrasos no diagnóstico e tratamento dos indivíduos infestados, o que poderá provocar uma maior 

proliferação da doença.40, 41, 46 Desta forma, a escabiose é um problema de saúde pública sobretudo nas regiões 

tropicais mais desfavorecidas, sendo endémica em muitos países em desenvolvimento, pelo que, em 2013, a 

Organização Mundial de Saúde a integrou na lista das doenças tropicais negligenciadas.40, 41, 47, 48 Nos países 

desenvolvidos, esta dermatose surge normalmente de forma esporádica, sendo que a maior preocupação recai sobre 

grupos socialmente desfavorecidos e instituições, como infantários, prisões e instituições de cuidados prolongados, 

nos quais se podem desenrolar epidemias com fortes impactos económicos para os serviços nacionais de saúde.41, 

45 Adicionalmente, nos países com clima temperado, a incidência é maior no inverno em resultado da maior 

aglomeração e proximidade física entre as pessoas e a maior viabilidade do ácaro a temperaturas mais baixas.40, 41 

Em Portugal são escassos os dados relativos à epidemiologia da escabiose, dado que não é uma doença de 

declaração obrigatória.40 

 

2. Fundamento Teórico 

2.1 O Agente Causal 

Sarcoptes scabiei var.hominis é um parasita humano obrigatório, pertencente à classe Arachnida, subclasse 

Acari e família Sarcoptidae.43, 49 As variantes de S. scabiei responsáveis pelo aparecimento da dermatose noutros 

mamíferos podem provocar uma infestação autolimitada no Homem, manifestada por um prurido temporário 

devido à dermatite.43, 49 Contudo, geralmente não ocorre multiplicação nem transmissão destes parasitas entre 

pessoas.41, 43, 49 

O ciclo de vida do agente causal divide-se em quatro estágios: ovo, larva, ninfa e adulto.43 A fêmea adulta 

fertilizada, através da secreção de enzimas proteolíticas, cava uma galeria na camada superior da epiderme (estrato 

córneo), ao longo da qual deposita 2-3 ovos por dia.41, 43, 44 Quando os ovos eclodem, as larvas resultantes migram 

para a superfície da pele e formam pequenas tocas no estrato córneo intacto, designadas por bolsas de muda, onde 

se desenvolvem até à fase adulta.43 Desde a fase de ovo até ao ácaro adulto decorrem cerca de 10-15 dias.40 Quando 

o macho ativo penetra estas bolsas ocorre o acasalamento e, seguidamente, a fêmea fecundada desloca-se pela 

superfície da pele até encontrar um local adequado para escavar uma nova toca permanente, onde irá depositar os 

ovos ao longo de toda a sua vida (1-2 meses).43 O macho morre e o ciclo repete-se.44 Sob condições favoráveis, 



Relatório de Estágio | Farmácia da Misericórdia de Braga 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Ana Patrícia Marques                                                          21 

apenas cerca de 10% dos ovos conseguem evoluir para fase adulta, pelo que na escabiose clássica, em média vivem 

5-15 ácaros na pele do indivíduo infestado.43, 49  

Fora do hospedeiro humano, os parasitas são bastante suscetíveis à desidratação e não sobrevivem mais do 

que 24-36 horas, porém em ambientes mais frios e com maior humidade relativa este período de tempo pode ser 

alargado.41, 49  

 

2.2 Transmissão 

A escabiose é uma dermatose altamente contagiosa e a sua disseminação ocorre, habitualmente, por 

transmissão das fêmeas fecundadas por contacto cutâneo direto pessoa-a-pessoa.40, 43, 44 A transmissão é tanto mais 

provável quanto maiores forem a carga parasitária no indivíduo infestado e o tempo de exposição à pele deste.41, 

43 Assim, no caso da escabiose clássica, o risco de transmissão é maior quando há um contacto prolongado (10-15 

minutos), pelo que um contacto casual como um aperto de mão ou um abraço, de uma forma geral não é suficiente 

para transmitir a infestação.40, 43 Por sua vez, o ambiente intrafamiliar e em instituições são propícios à 

transmissão.41 O contacto sexual é também uma importante fonte de infestação, afetando sobretudo adultos 

jovens.40, 42 Apesar de pouco frequente, pode ocorrer transmissão via fómites, como roupas, lençóis ou toalhas 

contaminadas.40, 41 É de notar que os hospedeiros assintomáticos são tão contagiosos como aqueles que manifestam 

a sintomatologia típica.44 

 

2.3 Caraterísticas Clínicas 

O prurido intenso, generalizado e com um caraterístico agravamento noturno, devido à maior mobilidade do 

parasita em ambientes quentes, é o sintoma mais precoce e comum da escabiose.40, 43, 44 Esta sintomatologia resulta 

de uma reação de hipersensibilidade retardada do tipo IV que ocorre em consequência da deposição dos ácaros e 

dos seus produtos (saliva, ovos e fezes) na pele.40, 42 Por este motivo, no caso de infestação primária, o período de 

incubação é de 2-6 semanas, mas tratando-se de uma reinfestação os sintomas surgem em menos de 1-4 dias, 

provavelmente devido à prévia sensibilização do sistema imunitário do indivíduo.41, 43, 47 Esta reação imunitária, 

em associação com o efeito direto da invasão do parasita promove igualmente o aparecimento das lesões cutâneas 

típicas da escabiose: pequenas pápulas eritematosas (Figura 1), frequentemente escoriadas e com crostas 

hemorrágicas à superfície, e as galerias (Figura 2), que marcam o percurso da fêmea na epiderme.41, 44, 47, 49, 50 

Estas últimas, também designadas de sulcos acarinos, são lesões patognomónicas e manifestam-se através de linhas 

levantadas e serpiginosas, branco-acinzentadas ou da cor da pele.40, 43, 47 Do ponto de vista clínico podem ainda 

observar-se nódulos e vesículas, porém o aparecimento de escoriações, eczematização ou infeções secundárias à 

escabiose muitas vezes dificultam a deteção destas lesões primárias.44, 47, 49  

 

Figura 1- Pápulas eritematosas 

(retirado de 50) 

 

Figura 2- Sulco acarino 

(retirado de 50) 
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Estas manifestações podem afetar grande parte do corpo ou seguir um padrão caraterístico: entre os dedos, 

pulsos, cotovelos, axilas, cintura, nádegas e omoplatas.43 Nas mulheres podem também aparecer nas auréolas 

mamárias e no homem na região genital.44 Nas crianças predominam as pápulas, vesículas, pústulas e nódulos e, 

ao contrário do que acontece com os adultos, a cabeça é frequentemente afetada pelo contacto com a pele materna 

durante a amamentação, tal como o pescoço, dorso, palmas e plantas.40, 44 Mesmo intensamente infestadas, as 

crianças mais pequenas podem ser assintomáticas ou apresentar uma sintomatologia inespecífica como falta de 

apetite, irritabilidade, insónia e fraca evolução ponderal.40 

 

2.4 Variantes Clínicas 

2.4.1 Sarna Crostosa 

A sarna crostosa, também conhecia como sarna norueguesa, é uma 

forma rara e grave de escabiose que se carateriza por uma proliferação 

maciça de ácaros resultante de um comprometimento da função 

sensorial ou da resposta imunológica do hospedeiro.40, 42, 51 

Consequentemente surge uma dermatose hiperqueratótica manifestada 

pelo aparecimento de escamas e crostas espessas (Figura 3), as quais 

albergam um grande número de ácaros e ovos e se distribuem, 

predominantemente, no couro cabeludo, cotovelos, joelhos, mãos e 

pés.40, 43, 47 Por sua vez, o prurido e erupção cutânea típicos da sarna manifestam-se de forma ligeira, podendo estar 

completamente ausentes40, 43 Afeta sobretudo imunocomprometidos, idosos, crianças (sobretudo com trissomia 21) 

e outros indivíduos com debilidade física ou mental.40, 43 Na verdade, o ato de coçar promove a destruição das 

lesões e consequentemente a eliminação de muitos parasitas, daí que pessoas paralisadas ou com outro tipo de 

incapacidade física estejam mais predispostas a esta variante de sarna.43, 52 Por sua vez, a justificação para a maior 

suscetibilidade de indivíduos com debilidade mental ainda não está totalmente esclarecida, contudo a dificuldade 

de perceção do prurido parece ser uma causa bastante plausível, que pode, por um lado atrasar o diagnóstico e por 

outro reduzir a necessidade de coçar e, consequentemente a eliminação dos ácaros, favorecendo assim a sua 

proliferação.43, 52  

Contrariamente ao que se verifica na sarna clássica, nesta variante o hospedeiro pode ser colonizado por 

milhões de ácaros, sendo por isso uma doença bastante contagiosa que pode causar surtos significativos.41, 43, 47 

Nestes casos, um breve contacto com a pele de um indivíduo infestado é suficiente para que ocorra a transmissão.43 

Além disso, na sarna crostosa são eliminados diariamente milhares de parasitas, os quais têm capacidade de 

sobreviver fora do hospedeiro durante mais tempo, por se alimentarem das crostas que se soltam da pele, 

facilitando a transmissão indireta via fómites.42, 53  

O seu tratamento é bastante desafiador e frequentemente desenvolve-se sépsis bacteriana secundária, que 

contribui para altas taxas de mortalidade.41, 47 

 

Figura 3- Crostas hiperqueratóticas 

(retirado de 50) 
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2.4.2 Sarna Nodular 

A sarna nodular é uma manifestação pouco comum,  que afeta 

aproximadamente 7% dos indivíduos infestados pelo ácaro etiológico.54, 55 

Carateriza-se por nódulos pruriginosos, de consistência dura, vermelhos ou 

acastanhados (Figura 4) consequentes de uma reação de hipersensibilidade 

retardada e exacerbada aos ácaros e seus produtos retidos na pele.40, 54, 55 

Outras teorias propõem que a vigorosa resposta inflamatória que a carateriza 

resulta de uma penetração mais profunda do ácaro na derme.56 As lesões 

nodulares são observadas mais comummente na genitália e no escroto e podem persistir mesmo após um 

tratamento bem sucedido da infestação inicial.40, 54, 55 Desta forma, o tratamento desta variante envolve a 

erradicação da infestação ativa com agentes escabicidas, seguido do tratamento sintomático dos nódulos.54, 55 O 

diagnóstico é dificultado pela semelhança clínica a outras patologias, como a mastocitose cutânea.55 

 

2.4.3 Sarna Bolhosa 

A sarna bolhosa é uma variante rara de escabiose que afeta sobretudo 

os idosos.57 Clinicamente manifesta-se através de bolhas intensamente 

pruriginosas, tensas ou flácidas, as quais podem estar associadas a uma 

hemorragia (Figura 5).57 A patogénese desta doença ainda não está 

esclarecida, no entanto foram propostas algumas hipóteses, entre as quais a 

superinfeção das lesões escabiéticas por Staphylococcus aureus.57, 58 Outros 

estudos propõem que as bolhas são fruto de reações imunológicas mediadas 

por autoanticorpos.57 Estes são sintetizados em resposta à destruição da 

membrana basal induzida pela secreção de enzimas líticas, ou pela lesão direta do ácaro sobre a pele.57, 58 As 

proteínas dos ácaros podem também apresentar uma reatividade cruzada com os antigénios da membrana basal, 

promovendo a formação de autoanticorpos, que estimulam uma imunorreação e a consequente formação de 

bolhas.58 Mecanismos de autoeczematização foram também associados ao aparecimento deste tipo de sarna, bem 

como reações imunológicas do tipo I à saliva do ácaro.57, 58 A semelhança clínica e histopatológica com o 

penfigoide bolhoso exige um diagnóstico diferencial entre estas duas patologias.40, 58 

 

2.5 Complicações 

As principais complicações da sarna são as infeções cutâneas bacterianas (impetigo, ectima e furunculose), 

por Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, que podem ter como ponto de partida o rompimento da 

barreira cutânea provocado pelo ato de coçar.40, 47, 59 No entanto, a própria infestação pelos ácaros tem sido 

associada a alterações da normal microbiota da pele, promovendo o desenvolvimento de bactérias patogénicas.59 

Adicionalmente, foi demonstrado que os ácaros da sarna libertam proteínas que inibem a resposta imune inata 

mediada pelo complemento, promovendo o crescimento e sobrevivência de S. pyogenes.47, 59 Por sua vez, o 

impetigo provocado por este agente pode estar na origem de diversas complicações, como a escarlatina, síndrome 

do choque tóxico estreptocócico, ou infeções invasivas.47 Estas últimas são graves, potencialmente fatais, e 

incluem infeções dos tecidos moles, articulações e trato respiratório inferior, bem como bacteremias sem foco 

definido.47 A infeção cutânea por S. pyogenes é também um fator de risco para doenças imunomediadas, como a 

febre reumática e glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, sendo que esta última poderá ser causa de doença 

Figura 4- Lesões nodulares no escroto  

(retirado de 54) 

Figura 5- Lesões bolhosas no pé 

(retirado de 57) 
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renal crónica e subsequente insuficiência renal, sobretudo nos países mais desfavorecidos.41, 47, 59 A eczematização 

é também uma complicação frequente, que surge em consequência do ato de coçar e da aplicação de produtos 

tópicos irritativos.40 

A sarna tem também reações adversas mentais e emocionais, como sejam dificuldade de concentração e 

sentimentos de vergonha, depressivos e de estigmatização e exclusão social.40, 60 Além disso, estes pacientes 

apresentam frequentemente distúrbios a nível do sono, em resultado do caraterístico agravamento do prurido 

durante a noite.40, 60 

 

2.6 Diagnóstico 

O diagnóstico de sarna é feito, geralmente, com base no padrão clínico típico desta dermatose.47 A presença 

de pelo menos um sulco acarino é patognomónica, porém estas galerias só são observadas numa minoria de 

casos.40, 47 Por sua vez, deve suspeitar-se desta dermatose sempre que haja uma história sugestiva, como condições 

propensas à infestação ou doença detetada em contactos próximos.49 Contudo, o diagnóstico só é confirmado por 

observação direta dos ácaros ou dos seus produtos, nomeadamente por microscopia.40, 47 Para tal recorre-se ao 

método do raspado cutâneo, através do qual há a remoção do ácaro por raspagem suave da pele, bem como ao 

método da fita adesiva, a qual é colada sobre uma lesão e removida rapidamente de modo a arrastar as possíveis 

larvas ou fezes dos ácaros.40, 47, 60 Posteriormente a amostra de pele ou a fita adesiva é colocada sobre uma lâmina 

de vidro e analisada à lente de um microscópio.60 De ressalvar que um resultado microscópico negativo não excluí 

definitivamente a possibilidade de infestação com sarna, uma vez que a carga parasitária associada à escabiose 

clássica é baixa, dificultando a sua observação.44, 49 

Um outro método que confirma o diagnóstico é a análise dermatoscópica, através da qual se pode observar o 

sinal de “asa-delta” ou “rasto de avião”, que corresponde à superfície anterior triangular do parasita na extremidade 

do sulco acarino.40, 47 Os ovos do ácaro podem também ser detetados no interior da galeria.47 Esta técnica utilizada 

por dermatologistas tem demonstrado ser bastante útil no diagnóstico da escabiose, dado que não é invasiva, nem 

demorada e é como tal bem aceite pelos doentes.40, 60 É ainda útil para orientar o local da raspagem da pele.49 

Outras técnicas não invasivas, como a videodermatoscopia e a microscopia confocal de refletância são também 

utilizadas e fornecem uma imagem mais detalhada do ácaro.47 

 

2.6.1 Diagnóstico Diferencial 

Durante o diagnóstico de sarna, os médicos devem ter em conta a possibilidade de outras doenças 

dermatológicas com um quadro clínico semelhante a esta dermatose.60 Assim, no caso de escabiose clássica é 

necessário fazer um diagnóstico diferencial com a foliculite, penfigoide bolhoso e eritrodermia.60 Perante suspeita 

de sarna crostosa deve despistar-se a possibilidade de psoríase, eczema e ictiose.60 No caso específico das crianças 

deve fazer-se o diagnóstico diferencial com a acropustulose da infância e mastocitomas.40 A ação de determinados 

insetos, como piolhos, percevejos ou pulgas sobre a pele pode igualmente manifestar-se de forma equiparável à 

escabiose.60  

 

2.7 Tratamento 

Um tratamento bem sucedido é conseguido através da eliminação dos ácaros nos indivíduos infestados e da 

prevenção da transmissão.40 Deve ser implementado sempre que haja forte suspeita clínica de sarna, ainda que esta 

não esteja confirmada, pelo que é recomendado que o doente e os seus contactos próximos, como familiares e 
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parceiros sexuais, que podem estar infestados mesmo ainda não manifestando sintomatologia, sejam 

simultaneamente tratados, evitando assim uma possível reinfestação.40, 43, 44 No mesmo sentido, no dia seguinte ao 

tratamento e devido à capacidade de sobrevivência do parasita fora do hospedeiro, os fómites devem ser 

descontaminados, sobretudo as toalhas, roupas pessoais e da cama usadas pelos indivíduos infestados e seus 

contactos próximos nos 3 dias que antecederam o início do tratamento.43, 44, 53 Estas devem ser lavadas a 60 ºC e 

secas a altas temperaturas, limpas a seco, mantidas em saco de plástico fechado durante 48-72 horas, ou congelados 

a -20 ºC por 72 horas.43, 53 Os tapetes e móveis estofados devem ser aspirados, particularmente nos casos de sarna 

crostosa.43, 53 O uso de inseticidas e fumigantes não é recomendado.43  

Dada a escassez de estudos comparativos entre as diferentes opções, a escolha dos tratamentos escabicidas 

(matam os ácaros da sarna e, em alguns casos, os seus ovos) depende de diversos fatores, como sejam a eficácia, 

tolerabilidade, disponibilidade e custo.43, 44 Os medicamentos tópicos constituem a primeira linha de tratamento, 

devendo ser espalhados escrupulosamente em todas as áreas do corpo, desde o pescoço até aos pés, dando 

particular atenção às pregas corporais devido à preferência do parasita por zonas húmidas.41-43 A exceção são as 

crianças com menos de 2 anos e idosos, nos quais devem igualmente ser aplicados no couro cabeludo, face e 

pescoço.40 A aplicação deve realizar-se sobre a pele íntegra.44 

As substâncias preconizadas para o tratamento da sarna são as seguintes: 

➢ Permetrina a 5%: É um inseticida piretróide sintético com propriedades adulticida e ovicida contra o ácaro 

da sarna e, portanto, altamente eficaz após uma única aplicação, embora o regime prescrito envolva geralmente 

2 aplicações espaçadas entre 1-2 semanas.41, 47, 49 O creme de permetrina a 5% constitui o tratamento de 

primeira linha da escabiose e pode ser prescrito em crianças com idade igual ou superior a 2 meses.43, 60 É 

considerada segura durante a gravidez e amamentação, porém alguns autores referem que deve ser utilizada 

por períodos mais curtos.40, 49 É bem tolerada, pouco absorvida pela pele, rapidamente metabolizada e com 

baixa toxicidade, sendo os seus efeitos adversos pouco frequentes e limitados a reações cutâneas locais.40, 47 

Em Portugal, a permetrina é comercializada na forma de creme [Nix® (Perrigo Portugal, Lda.)] e espuma 

cutânea [Quitoso® (Angelini Farmacêutica, Lda.)], ambas numa concentração de 1% e com baixa eficácia no 

tratamento da escabiose.40, 42, 61-63 Por sua vez, a permetrina numa concentração de 5% pode ser obtida como 

manipulado em diversas farmácias.40  

➢ Ivermectina oral: demonstrou segurança e eficácia mas não está aprovada para o tratamento da sarna não 

complicada na maioria dos países.41, 43 Apesar da maior eficácia da permetrina, a facilidade de administração 

e a simplicidade da posologia associadas à ivermectina oral tornam-na bastante atrativa no tratamento de 

epidemias em comunidades ou instituições.40, 41 Deve igualmente ser considerada em pacientes que não 

toleram o tratamento tópico ou quando este não pode ser aplicado, em casos de falência dos tratamentos de 

primeira linha, bem como, na sarna crostosa.40, 41 Esta terapêutica é geralmente bem tolerada, estando 

associada apenas a alguns efeitos secundários transitórios, contudo, a sua segurança durante a gravidez e em 

crianças com peso inferior a 15 kg ainda não foi estabelicida.41, 43 Carece de atividade ovicida, pelo que 

geralmente são prescritas duas doses de 200 μg/kg de peso corporal espaçadas 7-14 dias para que os ácaros 

recém-nascidos sejam mortos.41, 43, 47, 49, 53 Deve ser administrada juntamente com alimentos para aumentar a 

sua biodisponibilidade.43 Em Portugal, a ivermectina oral para uso humano é obtida apenas por manipulação.40  

➢ Enxofre: utilizado sob a forma de precipitado em vaselina em concentrações até 10%, é o escabicida mais 

antigo e seguro, sendo o tratamento de escolha para mulheres grávidas, a amamentar e crianças com menos 
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de 2 meses de idade.40, 41, 44 É barato, mas apresenta uma cosmeticidade e cheiro desagradáveis, requer 

múltiplas aplicações, mancha as roupas e tem um poder irritativo sobre a pele.41, 44, 47 Em Portugal não é 

comercializado, mas pode ser obtido sob a forma de manipulado.40  

➢  Benzoato de benzilo a 10-25%: apresenta grande atividade antiescabiética e excelentes taxas de cura, além 

de ser de custo mais baixo do que a permetrina, pelo que é utilizado como alternativa a esta em países com 

poucos recursos.41, 47 A sua utilização é limitada pelo ardor e irritação cutânea e pela necessidade de aplicações 

repetidas.40, 47 Em Portugal é comercializado sob a forma de solução cutânea a 277 mg/mL [Acarilbial® (Bial- 

Consumer Health, S.A.)], o qual deve ser utilizado com precaução em crianças com menos de 10 anos de 

idade, tal como durante a gravidez e amamentação 40, 64  

As normas europeias propõem ainda, como tratamentos alternativos, piretrinas sinérgicas (associação entre 

piretrinas e compostos químicos que potenciam a sua ação inseticida), loção aquosa de malatião a 0,5% e loção 

de ivermectina a 1%, sendo que esta última já demonstrou ter uma eficácia e segurança equiparáveis à 

ivermectina oral em escabioses não complicadas.49, 65  

No caso específico da sarna crostosa, é recomendada uma combinação entre tratamentos tópicos e orais, pelo 

que normalmente, à permetrina a 5%, ou benzoato de benzilo a 25%, em aplicações repetidas, é associada a 

ivermectina oral em 3, 5 ou 7 doses, dependendo da gravidade da infestação.41, 43, 49 É ainda aconselhada a 

utilização um creme queratolítico para ajudar a reduzir o encrostamento da pele e facilitar a absorção dos 

tratamentos tópicos.43 Dada a alta infecciosidade, também por via indireta, indivíduos com sarna crostosa devem 

ser isolados para evitar a trasmissão.40, 47 

 

2.7.1 Tratamentos Adjuvantes 

A infestação é considerada resolvida se, uma semana após o término do tratamento, não houver manifestações 

de sarna ativa.49 Contudo, o prurido caraterístico desta dermatose pode persistir algumas semanas após um 

tratamento eficaz, em resultado da hipersensibilidade desenvolvida.41, 49, 53 Assim, durante este período poderá ser 

útil a utilização de anti-histamínicos, emolientes, ou corticosteroides.41, 49, 53 É importante não repetir a terapêutica 

escabicida sem prova de reinfestação ou falha do tratamento, pelo que, a melhor forma de esclarecer potenciais 

dúvidas é realizar um exame físico completo e avaliar o modo como o doente cumpriu o tratamento.40 É 

recomendada uma visita de acompanhamento 2 semanas após o término do tratamento, para realização do teste de 

cura por análise microscópica.49  

Em casos de infeções bacterianas secundárias é necessário iniciar antibioterapia, que, dependendo da 

gravidade poderá ser de aplicação tópica ou administração oral.41  

 

2.8 Conclusão 

 A sarna está associada a grande morbilidade e impacto na qualidade de vida dos doentes, embora, de uma 

forma geral, não coloque a sua vida em risco.40 Além disso, esta dermatose pode impedir os doentes de ir trabalhar, 

o que somando às despesas de tratamento e consultas médicas, acarreta grandes custos económicos.40 Assim, torna-

se crucial um diagnóstico e intervenção rápidos.43 

Muitos dos casos de falência terapêutica surgem em resultado de uma baixa adesão à terapêutica ou aplicação 

incorreta dos fármacos tópicos.41 Desta forma, os pacientes devem receber uma explicação detalhada, 

acompanhada de instruções escritas acerca da utilização correta dos medicamentos, garantindo sempre uma 

adequada comunicação entre os profissionais de saúde, nomeadamente médicos e farmacêuticos, e o doente.40, 41, 
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43, 49 A repetição destas terapêuticas em resultado de uma má adesão ou reinfestação está na base da emergente 

resistência aos agentes disponíveis, como a permetrina e ivermectina.41, 47 Além disso, em muitos casos é difícil 

fazer-se o diagnóstico, o que conduz a atrasos na implementação da terapêutica.40 Torna-se assim necessário 

explorar testes de diagnóstico mais robustos, bem como novos agentes terapêuticos ou até mesmo uma vacina, a 

qual é altamente aliciante, mas poderá demorar vários anos até estar disponível uma vez que ainda são escassos os 

estudos acerca da interação do sistema imunitário com o ácaro da sarna.47  

 

3. Intervenção Farmacêutica 

3.1 Enquadramento e Objetivos 

Durante o atendimento ao público que realizei no meu estágio deparei-me com dezenas de utentes 

diagnosticados com sarna que iam levantar os seus manipulados de permetrina, enxofre ou ivermectina oral, tendo 

tido ainda a oportunidade de preparar muitos destes manipulados. Muitas foram também as pessoas que, sem saber 

que estavam infestadas, se deslocaram à farmácia com queixas de prurido e outras manifestações clínicas que em 

tudo se assemelhavam a esta dermatose. Na verdade, não tinha noção de como a sarna afeta tantas pessoas, desde 

crianças a idosos, pessoas que vivem no campo e pessoas mais citadinas, de todas as etnias e grupos 

socioeconómicos, pelo que achei oportuno aprofundar este tema, não só como forma de enriquecimento pessoal e 

profissional, mas também com o objetivo de realizar o melhor aconselhamento possível ao utente, para que este 

possa usufruir da máxima eficácia e segurança da sua terapêutica antiescabiética. Além disso, pude comprovar 

que, apesar da elevada prevalência, há um grande desconhecimento acerca desta dermatose entre a população, 

nomeadamente no que concerne à sua transmissão.  

Ao longo dos primeiros meses de estágio pude também perceber que, tal como eu, os profissionais da FMB 

tinham algumas dúvidas acerca desta patologia, sobretudo em termos de transmissão, mas também em relação ao 

tratamento da sarna e às caraterísticas do agente causal. Desta forma, surgiram os meus primeiros projetos, um 

mais dirigido para o utente e outro aplicado aos profissionais da FMB. 

 

3.2 Métodos 

O primeiro trabalho realizado foi um panfleto (Anexo 2), no qual, de uma forma simples e compreensível, 

abordei os principais aspetos inerentes à sarna, nomeadamente a definição e etiologia da doença, modo de 

transmissão, manifestações clínicas e tratamento, dando particular destaque aos cuidados a que os doentes devem 

obedecer para obterem os melhores resultados terapêuticos. Este panfleto foi entregue aquando da dispensa dos 

tratamentos escabicidas e analisado juntamente com o utente, enquanto se faziam as devidas recomendações.  

Dentro deste tema, realizei também uma breve formação aos profissionais da FMB, que teve como suporte a 

apresentação do Anexo 3, através da qual foram abordados os seguintes aspetos: definição e etiologia da escabiose, 

agente causal, transmissão, caraterísticas clínicas, variantes raras da doença, complicações, diagnóstico e 

tratamento. Esta formação decorreu num ambiente informal, tendo sido partilhadas diversas informações, não 

apenas de mim para os participantes, mas também em sentido contrário, o que permitiu que fossem levantadas 

questões e discutidos diversos aspetos relativos a este tema.  

 

3.3 Discussão e Conclusão 

Apesar de ser difícil avaliar o impacto que um panfleto tem sobre os utentes, creio que os objetivos 

estabelecidos foram alcançados. Todos os utentes que o receberam mostraram-se bastante recetivos a este folheto, 
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vendo-o como uma oportunidade de perceber um pouco mais sobre a dermatose que lhes havia sido diagnosticada. 

Além disso, o facto de conter as indicações necessárias para um tratamento eficaz foi uma grande mais valia, uma 

vez que o aconselhamento deixou de ser apenas verbal, passando a constar também por escrito num panfleto que 

o utente pode ler mais detalhadamente em casa e consultar em caso de dúvidas. 

No que concerne à apresentação realizada aos profissionais da FMB, penso que os objetivos foram também 

cumpridos, tendo em conta os comentários bastante positivos recebidos. Esta foi uma ótima oportunidade de 

enriquecimento para todos os intervenientes, uma vez que ao longo da apresentação fomos partilhando ideias e 

experiências, pelo que todos aprendemos um pouco mais sobre a sarna humana. 

 

Tema 2- Interações Fármaco-Alimento/Nutriente 

 

1. Introdução 

Uma interação medicamentosa ocorre quando uma substância, ou condição fisiológica, afeta a atividade de 

um fármaco, potenciando-a, inibindo-a ou promovendo o aparecimento de novos efeitos que nenhum dos 

compostos provocaria isoladamente.66 Resultam do uso recente ou concomitante de dois ou mais fármacos 

(interação fármaco-fármaco), da ingestão de alimentos, bebidas, plantas ou suplementos alimentares (interação 

fármaco-alimento/nutriente), ou ainda da interação com uma patologia do indivíduo (interação fármaco-doença), 

induzindo variáveis respostas terapêuticas em diferentes pessoas.67-71 Destas incompatibilidades podem resultar 

reações adversas aos medicamentos, as quais são uma causa substancial de admissões hospitalares e mortalidade, 

com enormes impactos tanto para a saúde do paciente, como para os sistemas de saúde.72 

Embora não sejam tão documentadas como as que ocorrem entre medicamentos, as interações entre fármacos 

e alimentos, plantas ou suplementos alimentares são mais frequentes do que se imagina.70, 73 Se em alguns casos 

estas interações podem melhorar o resultado clínico e o perfil posológico dos medicamentos, noutros podem estar 

na base do insucesso do tratamento e do aparecimento de consequências imprevisíveis e, por vezes, com risco de 

vida.68, 70 Estas situações podem resultar do uso incorreto ou da falta de conhecimento acerca dos ingredientes 

ativos presentes nos alimentos/plantas/suplementos em causa, por isso, os profissionais de saúde devem estar 

informados acerca das principais incompatibilidades entre fármacos e alimentos/nutrientes e dos principais fatores 

de risco a elas associados.66, 73 Entre estes destacam-se o envelhecimento, malnutrição, má absorção, doença 

hepática crónica, falência renal, polimedicação, medicação crónica e fatores farmacogenéticos.70 Devem ainda ter 

em consideração que o risco de interação é maior para medicamentos com uma margem terapêutica estreita.70 Isto 

torna-se particularmente importante nos dias de hoje, porque o consumo produtos de venda livre com ingredientes 

bioativos, como suplementos alimentares e produtos à base de plantas, é cada vez mais comum, aumentando assim 

o risco de interação com as terapêuticas medicamentosas.69, 70  

O uso de suplementos alimentares e plantas medicinais é frequente entre os idosos, contudo, com o avançar 

da idade tendem a desenvolver-se mais morbilidades, às quais está associado um maior consumo de 

medicamentos.74, 75 Além disso, com o envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas, que alteram os processos 

farmacocinéticos e de regulação homeostática, conduzindo a alterações na resposta terapêutica aos fármacos e a 

uma maior suscetibilidade às interações medicamentosas.75 Os doentes com cancro ou SIDA requerem também 

um cuidado especial, uma vez que nestes indivíduos é particularmente prevalente a administração de suplementos 

alimentares, havendo o risco de incompatibilidade com os tratamentos aos quais são sujeitos.76  
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As interações medicamentosas são uma importante e subvalorizada fonte de erro associada à medicação.66 

Além disso, no caso específico das interações entre fármacos e alimentos ou nutrientes, há uma grande dificuldade 

em determinar com precisão os efeitos que uns exercem sobre os outros, pelo que a informação disponibilizada é 

escassa, em oposição às interações que ocorrem entre fármacos.66  

 

2. Fundamento Teórico 

2.1 Interações Fármaco-Alimento/Nutriente 

Nos dias de hoje, a alimentação é reconhecida não só como uma forma de suprimir as necessidades 

energéticas, mas também de melhorar a saúde do indivíduo.69 Na verdade, uma dieta equilibrada, rica em vegetais 

e frutas minimiza o risco associado a algumas doenças, como a diabetes.73 Além disso, os fitoquímicos presentes 

em alimentos, plantas, frutas e vegetais já demonstraram efeitos benéficos sobre a saúde humana.73 Contudo, a 

toma concomitante de medicamentos com alimentos, produtos à base de plantas ou suplementos alimentares, que 

contêm ingredientes bioativos na sua constituição, aumenta o risco de reações adversas resultantes das interações 

fármaco-alimento/nutriente.69, 70 Estas são o resultado de uma interação física, química ou fisiológica que ocorre 

entre um fármaco e um alimento ou nutriente, presente em suplementos alimentares ou plantas medicinais.70, 77 

O resultado destas incompatibilidades entre fármacos e alimentos ou nutrientes pode variar desde a redução 

da biodisponibilidade e, consequentemente da eficácia do medicamento, ao aumento da sua concentração no 

sangue, que, dependendo da sua intensidade e previsibilidade, poderá ter consequências positivas, como melhorar 

o resultado clínico do fármaco, ou promover o aparecimento de reações adversas aos medicamentos.70, 73, 77, 78 No 

entanto, em algumas situações, a administração de alimentos pode minimizar os efeitos negativos da medicação, 

como a dispepsia, náuseas e/ou diarreia.78 Assim, torna-se essencial perceber o mecanismo pelo qual os alimentos, 

os suplementos alimentares e as plantas medicinais afetam a ação dos fármacos.70 

O défice de nutrientes pode também comprometer a eficácia da terapêutica medicamentosa.71 Por exemplo, 

deficiências proteicas e energéticas graves afetam a ligação dos fármacos a proteínas e o seu metabolismo, por 

redução do número de enzimas.71 

Por outro lado, os fármacos podem afetar o estado nutricional dos indivíduos, ao alterem o apetite, absorção 

[nomeadamente no caso de medicamentos que alteram a motilidade gastrointestinal (GI)], ou metabolismo dos 

alimentos e nutrientes.71, 73 Os contracetivos orais, por exemplo, podem diminuir a concentração plasmática de 

zinco, aumentando a de cobre, enquanto que alguns antibióticos, como as tetraciclinas reduzem a absorção de 

ferro.71 No mesmo sentido, o metabolismo das vitaminas pode igualmente ficar comprometido.71 Os contracetivos 

orais inibem a absorção de ácido fólico, enquanto que o ácido aminosalicílico, por exemplo, prejudica a absorção 

de vitamina B12.71 O orlistato, usado para reduzir a absorção de gorduras por inibição das lípases no trato GI, 

minimiza absorção de compostos lipofílicos, como as vitaminas A, D, E ou K.69 

De notar, que estas incompatibilidades não estão exclusivamente associadas à administração oral, podendo 

ocorrer igualmente interações entre fármacos e a nutrição entérica e parentérica.70, 78 

 

2.2 Mecanismos de Interação entre Fármacos e Alimentos/Nutrientes 

As interações entre fármacos e alimentos, plantas ou suplementos, tal como as que ocorrem entre 

medicamentos, são o resultado de processos farmacêuticos, farmacodinâmicos e/ou farmacocinéticos.71, 78, 79  
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2.2.1 Interações Farmacêuticas 

As interações farmacêuticas resultam de reações físico-químicas que ocorrem, por exemplo, a nível dos tubos 

de nutrição entérica, tal como se verifica com a fenitoína, que pode complexar com os componentes proteicos da 

referida via nutricional.78, 80  

 

2.2.2 Interações Farmacodinâmicas  

As interações farmacodinâmicas podem ocorrer quando os alimentos, plantas ou suplementos 

coadministrados têm efeito direto no mecanismo de ação dos fármacos, antagonizando-os ou exacerbando os seus 

efeitos clínicos ou tóxicos, sem alterar a sua concentração.77, 79 Este tipo de interação ocorre, por exemplo, entre a 

varfarina e os alimentos ricos em vitamina K ou os inibidores da monoaminoxidase (IMAO) e a tiramina, 

discutidos mais à frente.77 Também pode ocorrer quando há ingestão concomitante de alimentos que são fonte de 

potássio, como as laranjas e as bananas, e inibidores do sistema renina-angiotensina.77 Estes últimos aumentam a 

concentração de potássio plasmática, pelo que a ingestão abundante destes alimentos pode provocar uma 

hipercalemia e subsequente arritmia e ataque cardíaco.77  

De uma forma geral, estas interações são facilmente previsíveis, sendo avaliadas durante a fase de 

desenvolvimento de fármacos porém, o crescente número de nutrientes e suplementos dietéticos, pode dificultar a 

deteção destas incompatibilidades.77, 81 

 

2.2.3 Interações Farmacocinéticas 

Os alimentos e nutrientes alteram a absorção, distribuição, metabolismo e/ou excreção dos fármacos através 

de mecanismos fisiológicos e físico-químicos.70 

 

1) Absorção 

Os componentes da dieta influenciam grandemente a absorção de fármacos, sobretudo quando esta ocorre a 

nível do trato GI, a porta de entrada para a maioria dos alimentos, nutrientes e medicamentos.77 Assim, estas 

interações podem resultar de: 

 

▪ Interações físico-químicas  

As interações físicas podem ser o resultado de um processo de adsorção pelas fibras da dieta, tal como 

acontece com a digoxina.82 Por sua vez, a complexação é uma interação química que pode ocorrer, por exemplo 

entre algumas quinolonas, bifosfonatos ou tetraciclinas e catiões metálicos divalentes, como o Ca2+, presente no 

leite e derivados, ou o Fe2+, abundante na carne.73, 82 De referir, uma vez mais, a reação entre a fenitoína e as 

proteínas da dieta, da qual pode resultar um conjugado que não é absorvido, e em consequência um controlo 

inadequado das convulsões.73, 77 Desta forma, as interações físicas e químicas podem comprometer a 

biodisponibilidade dos fármaco e, possivelmente, a eficácia dos tratamentos.73, 77, 82  

Este tipo de interações pode também melhorar o perfil de absorção de fármacos, tal como acontece com os 

alimentos ricos em gordura que aumentam a solubilidade de fármacos lipossolúveis.77 

 

▪ Aumento da viscosidade no trato gastrointestinal  

O aumento da viscosidade no lúmen GI, que ocorre após a ingestão de alimentos, pode provocar uma 

diminuição na taxa de absorção de fármacos através do epitélio.82 As fibras, por exemplo, ao reduzirem o volume 

de fluído disponível, provocam uma elevação da viscosidade luminal, comprometendo a desintegração e 
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dissolução de Formas Farmacêuticas sólidas.82, 83 Isto ocorre porque, em meios viscosos há uma maior dificuldade 

de penetração de água no interior destas FF, sendo também possível a formação de um filme à superfície das 

mesmas.83 Além disso, a própria viscosidade pode atuar como uma barreira física, dificultando a permeação através 

do epitélio absortivo.82 

 

▪ Atraso no esvaziamento gástrico  

A maioria dos fármacos de administração oral é absorvida no intestino delgado, uma vez que é a zona do trato 

GI com maior área de superfície e as suas membranas são mais permeáveis do que as do estômago.84 

Consequentemente, o esvaziamento gástrico constitui, de uma forma geral, o passo limitante da velocidade de 

absorção.84 Assim, ao retardar o esvaziamento gástrico, os alimentos, com especial destaque para os sólidos e 

aqueles que contém um alto teor de gordura ou fibra, atrasam a absorção de muitas substâncias medicamentosas.73, 

82, 84  

De uma forma geral, o atraso no esvaziamento gástrico, provoca apenas um aumento no tempo necessário 

para que o fármaco atinja a sua concentração máxima, não afetando a extensão de absorção.82 Porém em alguns 

casos, pode minimizar a extensão de absorção, como acontece, por exemplo, com o estearato de eritromicina, o 

qual é suscetível à degradação ácida, ou o midazolam, que a pH ácido ioniza, tornando-se assim menos 

permeável.82 Pelo contrário, o atraso no esvaziamento gástrico pode aumentar a concentração sanguínea de 

fármacos absorvidos no intestino proximal por mecanismos de transporte ativo e saturável, como se verifica com 

a clorotiazida, uma vez que, ao diminuir a velocidade a que os medicamentos passam do estômago para o intestino 

há uma menor probabilidade de saturação dos transportadores.82 Por último, a absorção intestinal de pró-fármacos, 

como a cefpodoxima proxetil é otimizada pelo prolongamento do tempo de retenção desta substância no estômago, 

uma vez que a sua conversão para a forma ativa depende de esterases, cuja efetividade é maior a pH ácido.82  

 

▪ Alteração no pH gastrointestinal 

Após a ingestão de alimentos há, geralmente, um aumento do pH gástrico, e, em menor escala, intestinal, 

consequente do efeito tampão e diluidor dos alimentos.73, 82 Contudo, a extensão da elevação do pH, bem como a 

velocidade de retorno aos valores do estado de jejum ou repouso depende de diversos fatores, como sejam a 

quantidade de alimentos, a secreção de ácido induzida pela alimentação e ainda a taxa de esvaziamento gástrico.73 

Por sua vez, a alteração do pH do estômago pode afetar a capacidade do fármaco se dissociar da forma 

farmacêutica, a sua solubilidade, estabilidade química, carga iónica e/ou permeabilidade intestinal, 

comprometendo assim a sua biodisponibilidade.73  

A grande maioria dos fármacos é absorvida por difusão passiva, o que torna as substâncias com caraterísticas 

ácidas, alcalinas ou zwiteriónicas mais suscetíveis aos efeitos do pH, dado que os compostos ionizados têm uma 

menor capacidade para atravessar as membranas na ausência de transporte ativo.73, 82 Assim, a elevação do pH 

pode favorecer a absorção de bases fracas (cloroquina, por exemplo) por aumentar a percentagem de fármaco na 

forma não ionizada, contudo, a alcalinização do meio pode também potenciar a absorção de compostos ácidos 

fracos por facilitar a dissolução dos mesmos a partir de formulações sólidas, como acontece com a griseofulvina.82  

Por outro lado, a absorção dos fármacos depende da sua estabilidade, pelo que, compostos com fraca estabilidade 

a pH ácido beneficiam do aumento do pH gástrico, ao contrário daqueles que são sensíveis ao pH alcalino.82 
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Adicionalmente, a alimentação induz a secreção de fluídos GI, como a pepsina e o ácido clorídrico, que, 

normalmente favorecem a dissolução e conseguinte absorção dos fármacos, porém podem também promover a 

degradação de substâncias vulneráveis à oxidação ou hidrólise química.73 

 

▪ Aumento da circulação esplâncnica 

A circulação esplâncnica abrange o fluxo sanguíneo que circula entre o estômago, intestinos delgado e grosso, 

pâncreas, baço e fígado.85 Geralmente, após a ingestão de alimentos, nomeadamente com alto teor proteico, há um 

aumento neste fluxo, de modo a favorecer a absorção de nutrientes.82 Assim, os alimentos podem provocar uma 

diminuição na absorção de fármacos que sofrem um intenso metabolismo hepático, como são exemplos o labetalol, 

propranolol e metoprolol.82 Isto acontece porque, com o aumento do fluxo esplâncnico no período pós-prandial, 

há uma maior quantidade de fármaco a atingir os hepatócitos, e, consequentemente, uma maior taxa de 

metabolização dos mesmos, especialmente quando as enzimas metabólicas não são facilmente saturáveis, pois 

nestes casos, a taxa de metabolização é proporcional à perfusão sanguínea.82 Quando as substâncias têm uma baixa 

clearance intrínseca, ou as suas enzimas metabólicas saturam a baixas concentrações, como se verifica com a 

atorvastatina cálcica, o aumento deste fluxo não acarreta consequências sobre o metabolismo de primeira passagem 

do fármaco.82 Por outro lado, o aumento do fluxo pós-prandial, pode resultar no aumento da absorção de fármacos, 

por promover a saturação das suas enzimas metabólicas.82 Por exemplo, quando o propranolol ou o metoprolol são 

administrados em formulações de libertação imediata, há um aumento da extensão de absorção no período pós-

prandial, em resultado da saturação das enzimas metabólicas.82 Pelo contrário, quando estes fármacos são 

administrados através de formulações de libertação prolongada, atingem os hepatócitos de forma gradual e em 

menores quantidades, pelo que as enzimas não saturam, apesar do aumento do fluxo esplâncnico.82  

 

▪ Estimulação da secreção biliar 

Os sais biliares são os principais constituintes orgânicos da bile e são responsáveis pela formação de micelas 

no trato digestivo e subsequente solubilização de monoglicerídeos e ácidos gordos, favorecendo assim a 

permeabilização destes compostos através da mucosa intestinal.82, 86 Estas micelas têm também ação sobre a 

absorção de fármacos, ao favorecer a permeação de compostos lipofílicos através das membranas e a garantir a 

estabilidade química e enzimática de diversas substâncias.82, 87 Porém, a bile pode também comprometer a 

absorção, uma vez que as micelas biliares são partículas anfifílicas capazes de complexar com os fármacos que 

retém no seu interior (normalmente hidrofílicos), reduzindo a fração de composto livre à superfície da membrana 

epitelial.82 

Assim, a ingestão de alimentos com alto teor de gordura pode afetar a absorção de fármacos por estimular a 

secreção de bile no trato GI.73, 82 Por exemplo, há uma aceleração na absorção da fenitoína após a ingestão de 

alimentos, provavelmente devido à estimulação da secreção biliar, a qual favorece a dissolução deste fármaco com 

caraterísticas altamente lipofílicas.82 Porém, se a refeição for rica em fibra, a absorção da fenitoína é minimizada 

porque a fibra adsorve a bile, impedindo a formação de micelas.82 

 

▪ Estimulação do transporte linfático 

O transporte de compostos para a linfa, que ocorre a nível intestinal, é uma via de absorção alternativa, que 

permite que fármacos altamentes lipofílicos atinjam a circulação sistémica, sem serem submetidos ao metabolismo 

de primeira passagem hepático.82 Esta via de absorção é insignificante para a maioria dos compostos devido ao 
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baixo fluxo linfático, porém, o consumo de alimentos ricos em gordura, ao aumentar este fluxo, pode potenciar a 

absorção linfática.82  

 

▪ Indução/Inibição de transportadores e enzimas 

Os alimentos, plantas e suplementos podem alterar a biodisponibilidade oral dos fármacos por induzirem ou 

inibirem as enzimas metabólicas e/ou transportadores intestinais.73, 77, 79 As enzimas do complexo citocromo P450 

(CYP), expressas a nível intestinal, são responsáveis pelo metabolismo pré-sistémico dos fármacos, diminuindo a 

biodisponibilidade oral dos seus substratos.73, 77 Nos humanos existem cerca de 30 isoformas destas enzimas, sendo 

a CYP3A4 a predominante tanto a nível hepático, como intestinal, e a responsável pelo metabolismo oxidativo de 

mais de metade dos agentes terapêuticas disponíveis.73, 77 Os constituintes do sumo de toranja, que adiante serão 

abordados mais detalhadamente, são exemplos de substâncias que podem aumentar a biodisponibilidade oral de 

diversos fármacos, como a felodipina, nifedipina, saquinavir ou sildenafil por inibição da CYP3A4 intestinal.73  

As esterases convertem os pró-fármacos na sua forma ativa por clivagem hidrolítica.77 Estudos realizados em 

ratos sobre o efeito inibitório que os compostos da alimentação exercem sobre as esterases, revelaram que a 

inibição destas enzimas a nível intestinal resulta numa maior estabilidade do éster, favorecendo a absorção do pró-

fármaco.77 Este é rapidamente hidrolisado no plasma, havendo uma maior exposição ao composto ativo.77 Porém, 

o impacto clínico da inibição das esterases pela dieta permanece sob investigação.77 

Os transportadores de efluxo presentes no epitélio intestinal, como a glicoproteína P (gp-P) e a multi drug 

resistance-associated protein 2 (MRP2) limitam a absorção dos seus substratos, reduzindo assim a 

biodisponibilidade dos mesmos.73 Por sua vez, a inibição destas proteínas por substâncias da dieta, pode aumentar 

a exposição a estes compostos, entre os quais se incluem os fármacos.73, 77 A piperina, o principal constituinte da 

pimenta preta, aumenta a exposição oral à fexofenadina devido, principalmente, à inibição da gp-P a nível 

intestinal.73  

Por fim, é ainda de destacar a ação dos transportadores de influxo, como o polipéptido transportador de aniões 

orgânicos (OATP) ou o transportador PepT1, que conduzem compostos endógenos e fármacos para o interior das 

células.73, 77 Assim, a diminuição da concentração sistémica de determinados compostos pode dever-se à inibição 

destes transportadores a nível intestinal.77 Além disso, aminoácidos e péptidos que resultam da digestão das 

proteínas podem competir com fármacos estruturalmente semelhantes pela ligação a estes transportadores, 

comprometendo a sua absorção.82 Os alimentos com alto teor proteico podem também estimular os transportadores 

de influxo e as enzimas metabólicas, ao favorecer a síntese proteica, tendo por isso diferentes efeitos sobre a 

biodisponibilidade dos fármacos.82, 88 

 

▪ Alteração na flora intestinal 

Alguns fármacos, essencialmente aqueles com elevado peso molecular ou grande número de grupos polares 

e lipofílicos são excretados na bile.89 Estes compostos entram na circulação entero-hepática, que se divide em duas 

fases: a excreção do composto na bile, após conjugação no fígado e a reabsorção intestinal para a circulação, que 

ocorre após a desconjugação pelas bactérias da microbiota intestinal.82, 89 Assim, o fármaco entra num ciclo (ciclo 

entero-hepático) e a excreção biliar ocorre apenas quando este processo é incompleto, ou seja, quando parte do 

fármaco não é reabsorvido no intestino.89 Consequentemente, alimentos que alteram o normal funcionamento da 

flora intestinal, podem comprometer a exposição aos fármacos que são submetidos à circulação entero-hepática, 

como o bromazepam e o piroxicam.82 A ingestão de alimentos com alto teor de fibra pode minimizar a reabsorção 
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intestinal destes fármacos, uma vez que as fibras são fermentadas pela flora intestinal, competindo assim com os 

fármacos pela ação das referidas bactérias.82 

 

b) Distribuição  

Os fármacos podem deslocar-se livremente pela circulação sanguínea, ou ligar-se a proteínas plasmáticas que 

se encarregam do seu transporte para os tecidos-alvo.82, 90 Entre estas destaca-se a albumina, responsável pelo 

transporte de ácidos gordos de cadeia longa e fármacos acídicos, como a varfarina, diazepam ou ibuprofeno.82 A 

glicoproteína ácida α-1 e as lipoproteínas são também proteínas de ligação presentes no plasma, sendo que a 

primeira apresenta um local de ligação seletivo para fármacos com caraterísticas básicas, como o verapamilo ou o 

propanolol.82 As lipoproteínas, por sua vez, transportam lípidos e alguns fármacos hidrofóbicos, como a 

amiodarona e a ciclosporina.82 Deste modo, alimentos e nutrientes com afinidade para estas proteínas, ao 

competirem pelos mesmos locais de ligação, podem alterar o perfil farmacocinético, nomeadamente o volume de 

distribuição e biodisponibilidade dos fármacos.82, 91 Os anticonvulsivantes podem ser deslocados da ligação à 

albumina pelos componentes lipídicos da nutrição parentérica, contudo a alteração na capacidade de ligação às 

proteínas parece não afetar grandemente a maioria dos fármacos administrados por via oral, com exceção daqueles 

que se ligam extensivamente às proteínas plasmáticas e que têm uma janela terapêutica estreita, como é exemplo 

a varfarina.82, 90, 91 

 

c) Metabolismo pós-sistémico  

O metabolismo é um processo crucial para a eliminação de fármacos e envolve, geralmente, duas etapas: a 

funcionalização, na qual há a introdução de grupos funcionais polares na molécula (mediada principalmente pelas 

enzimas do CYP), seguido da conjugação com um composto polar.91 Esta última etapa depende da ação de 

transferases, como a UDP-glucuronosiltransferase, sulfotransferase e glutationa-S-transferase, que, tal como as 

enzimas do CYP, encontram-se predominantemente no intestino e no fígado.91 Consequentemente há a formação 

de compostos mais hidrofílicos e, portanto, mais facilmente elimináveis.80 Além disso, ao longo deste processo, 

nomeadamente após o metabolismo oxidativo mediado pelo CYP, podem-se formar agentes eletrofílicos tóxicos 

e espécies reativas de oxigénio, cuja eliminação depende da ação das enzimas de conjugação.80 Assim, alimentos, 

plantas e suplementos dietéticos com capacidade de inibir ou induzir estas enzimas, podem alterar o metabolismo 

e, por conseguinte, a biodisponibilidade dos fármacos seus substratos, bem como a formação e eliminação de 

compostos que poderão provocar danos no organismo.80, 81, 91 

 

d) Excreção  

A excreção renal e biliar são as principais vias de eliminação de fármacos.82, 91 Deste modo, os alimentos com 

alto teor de gordura, ao estimularem a secreção biliar, podem provocar uma diminuição da biodisponibilidade dos 

fármacos eliminados por esta via.82 No caso da excreção renal, uma dieta com baixo teor de sódio pode conduzir 

a uma menor excreção urinária.82 Além disso, os alimentos podem alterar o pH da urina, alterando o padrão de 

reabsorção de compostos ionizáveis.82 Por exemplo, alimentos com alto teor proteico tendem a acidificar a urina, 

favorecendo a reabsorção de compostos acídicos, ao passo que, alimentos ricos em hidratos de carbono podem 

tornar a urina mais alcalina e aumentar a retenção de fármacos com caraterísticas básicas.82 
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2.3 Exemplos de Interações Fármaco-Alimento/Nutriente 

▪ Alimentos ricos em vitamina K 

Os antagonistas da vitamina K (como a varfarina) são agentes anticoagulantes que atuam por inibição da 

vitamina K epóxido-redutase.69, 92 Esta enzima catalisa a interconversão da vitamina K oxidada na sua forma 

reduzida, a qual atua como cofator na reação de funcionalização dos fatores de coagulação dependentes da vitamina 

K.92 Assim, estes anticoagulantes diminuem a quantidade de vitamina na sua forma ativa, reduzindo a coagulação 

sanguínea.69, 77 No entanto, o consumo de grandes quantidades de alimentos ricos em vitamina K, como vegetais 

de folha verde, brócolos, couve de Bruxelas, couve kale, ou espinafres, pode reverter este efeito e, desta forma, 

interferir com a efetividade destes anticoagulantes, elevando o risco de formação de coágulos sanguíneos.73, 77, 78 

No entanto é importante reforçar que esta vitamina desempenha importantes funções no organismo, tanto a nível 

da coagulação sanguínea, como no metabolismo ósseo e no crescimento celular, pelo que os indivíduos que tomam 

este tipo de medicação devem manter uma ingestão regular deste nutriente, evitando oscilações significativas.78, 93 

Deste modo, estabelece-se um equilíbrio entre o fármaco e a vitamina K, assegurando-se a eficácia e segurança 

destes anticoagulantes orais.93 

 

▪ Alimentos ricos em compostos bioativos 

Sumo de toranja 

O sumo de toranja é uma mistura complexa de nutrientes essenciais e fitoquímicos, com capacidade de 

interação com a grande maioria dos medicamentos.66, 70, 73 A naringenina e a apigenina, são flavonoides presentes 

nesta bebida, capazes de inibir as enzimas hepáticas CYP1A2 e CYP3A4.77 Esta última está também presente no 

intestino, pelo que o sumo de toranja tem capacidade de inibir o metabolismo tanto a nível hepático, como 

intestinal.77 Contudo, as furanocumarinas presentes na toranja e nos seus derivados (lima, laranja azeda e pomelo) 

são as principais responsáveis pelo “efeito do sumo de toranja” nos humanos e atuam por ligação covalente à 

CYP3A4 intestinal, e não hepática, provocando a inibição intensa e irreversível desta enzima.70, 77 Em 

consequência, há uma redução no metabolismo intestinal pré-sistémico de muitos fármacos e o aumento da sua 

concentração plasmática.73, 77 O organismo demora cerca de 48-72 horas a repor as enzimas inativadas, pelo que 

espaçar a ingestão de toranja apenas algumas horas da toma dos medicamentos, não é suficiente para evitar este 

tipo de interação.78  

O “efeito do sumo de toranja” é mais preocupante nos fármacos que sofrem um intenso metabolismo intestinal 

e que, como tal apresentam uma baixa biodisponibilidade oral, contudo alguns dos flavonoides e furanocumarinas 

desta bebida parecem exercer também atividade inibitória sobre a gp-P intestinal e hepática e sobre os 

transportadores de catiões (OCT) e aniões (OAT) orgânicos da membrana intestinal, podendo afetar a ação de 

muitos outros compostos.70, 77, 94 De uma forma geral, a exposição aos fármacos pode ser cinco vezes superior em 

caso de administração concomitante com sumo de toranja, aumentando o risco de reações adversas.66 

 

Planta do chá 

De acordo com o processo de colheita e produção a que a planta do chá (Camellia sinensis) é submetida pode 

obter-se chá verde, branco, preto, oolong, entre outros.77, 95 Dado que o chá verde sofre um processo de oxidação 

mais fraco, apresenta um elevado teor de polifenóis, entre os quais se destacam as catequinas, que parecem 

interferir com a atividade dos OATP, inibindo o transporte de fármacos, como as estatinas, fluoroquinolonas, beta 

bloqueadores e o imatinib.73, 77, 79 No entanto, são necessários estudos mais alargados que comprovem a 
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importância clínica destas interações.77 A maioria dos ensaios clínicos realizados não revelaram efeitos 

clinicamente significativos sobre o sistema enzimático CYP, contudo, foi demonstrado que o extrato do chá 

aumenta a concentração de sinvastatina, o que poderá dever-se à inibição da gp-P.77, 79  

A planta do chá contém cafeína, pelo que tem um efeito estimulante, opondo-se aos depressores do SNC.95, 

96 Devido aos seu teor em vitamina K, pode também reduzir a eficácia dos antiagregantes plaquetários e 

anticoagulantes orais, quando consumida em grandes quantidades.70, 95, 96 É de realçar ainda que o consumo crónico 

da planta do chá pode ser hepatotóxico, devendo ser evitada a administração concomitante com medicamentos que 

apresentem este mesmo efeito.95 

 

Vinho tinto e cerveja 

O vinho tinto e a cerveja têm na sua composição polifenóis e flavonoides, capazes de interferir com a atividade 

do CYP.70 Na verdade, os compostos presentes em algumas cervejas mostraram inibir o metabolismo mediado 

pela CYP3A4 e estudos in vitro revelaram que o trans-resveratrol e o ácido gálhico presentes no vinho inibem 

reversivelmente a CYP3A hepática.77 O efeito do vinho sobre a farmacocinética dos substratos desta enzima 

depende da quantidade e do tipo de vinho ingerido, contudo, os estudos desenvolvidos em torno do efeito inibitório 

desta bebida sobre o metabolismo têm sido inconsistentes e sem significado clínico.70, 77 

Por sua vez, o etanol presente nestas bebidas pode interagir especificamente com determinados fármacos, ou 

induzir o aparecimento de interações imprevisíveis, ao provocar alterações fisiológicas a nível do trato GI, podendo 

afetar os processos de dissolução e absorção, mas também o metabolismo e eliminação de fármacos.81 Na verdade, 

o etanol aumenta a solubilidade e absorção de compostos lipofílicos, sobretudo os não-ionizados, como a 

felodipina ou griseofulvina.81 O álcool pode também alterar o perfil de libertação dos fármacos das suas formas 

farmacêuticas por alterar a solubilidade do fármaco ou excipientes, ou as caraterísticas do local em que ocorre a 

libertação do fármaco (ao estimular a secreção ácida, por exemplo).81 Além disso, o etanol é metabolizado pela 

álcool desidrogenase e pela CYP2E1, aumentando a probabilidade de interação com fármacos substratos destas 

enzimas, como são os casos do paracetamol e teofilina.81 Por outro lado, ao aumentar os níveis do neurotransmissor 

inibitório GABA, o etanol tem atividade depressora sobre o SNC, potenciando a ação de fármacos que apresentam 

este mesmo efeito, como benzodiazepinas, barbitúricos, opióides e antidepressivos, o que pode arretar 

consequências graves, como depressão respiratória e morte.97, 98 O consumo crónico de álcool pode também 

provocar alterações no sistema cardiovascular, como aumento de pressão arterial, prolongamento da repolarização 

ventricular, taquiarritmias, fibrilação atrial, entre outros, comprometendo assim a ação e segurança de fármacos 

anti-hipertensores e outros que atuam sobre a condutância cardíaca, como antagonistas dos canais de sódio e 

antidepressivos tricíclicos.97, 98 

 

Suplementos alimentares à base de plantas 

Alguns exemplos destas incompatibilidades são apresentados na Tabela 4, porém existem muitas outras 

plantas capazes de interagir com medicamentos.73, 79 Apesar de haver informação disponível sobre a possibilidade 

de ocorrência de uma interação entre diversos suplementos e fármacos, são poucos os dados que suportam 

interações clinicamente importantes ou, em sentido oposto, a completa ausência destas.79 
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Tabela 4- Exemplos de interações entre plantas e fármacos 

Hipericão/ 

Erva de S. João 

(Hypericum 

perforatum) 

Potente indutor da CYP3A4 e da gp-P. Pode também induzir a CYP2C19 e outras 

enzimas do CYP, comprometendo a eficácia terapêutica de variadíssimos 

fármacos. Parece aumentar o risco de síndrome serotoninérgico, quando 

administrado concomitantemente com agonistas do recetor da serotonina. É 

assim, fortemente recomendado evitar o uso desta planta em associação com 

medicamentos, sejam estes prescritos ou de venda livre. 

79, 96, 99 

Ginkgo 

(Ginkgo biloba) 

Parece inibir a agregação plaquetária, pelo que, teoricamente, pode aumentar o 

risco de hemorragia quando usado em combinação com antiagregantes 

plaquetários ou anticoagulantes orais. Contudo esta potencial interação ainda não 

está clinicamente evidenciada. Pode também afetar a eficácia e segurança de 

muitos fármacos, nomeadamente por interferir nos processos de metabolismo e 

absorção dos mesmos. Contudo, parece não haver efeitos clinicamente relevantes 

sobre as principais enzimas do complexo CYP. 

79, 96 

Alho 

(Allium sativum) 

Demonstrou diminuir a concentração de fármacos substratos da gp-P, mas não 

mostrou efeitos sobre a CYP1A2, CYP2D6 ou CYP3A4. Pode atuar de forma 

sinérgica com anti-hipertensores e antidiabéticos orais, conduzindo a hipotensão 

ou hipoglicémia, respetivamente. Pode potenciar o efeito dos antiagregantes 

plaquetários e anticoagulantes orais, contudo a sua atividade antiagregante 

plaquetária ainda não está clinicamente confirmada. 

79, 96 

Ginseng 

(Panax ginseng) 

Induz a CYP3A4, pelo que pode reduzir a eficácia de muitos fármacos. Pode 

também atuar de forma sinérgica ou antagónica com diversos compostos, 

afetando a sua eficácia e segurança. Aumenta a síntese e sensibilização à insulina, 

pelo que associado às insulinas e antidiabéticos orais pode provocar hipoglicémia. 

79, 96 

Gengibre 

(Zingiber 

officinale) 

Ao atuar de forma sinérgica com fármacos anti-hipertensores, pode induzir 

hipotensão. Pode também diminuir a eficácia de agentes antiácidos e 

antiulcerosos, por estimular a produção de secreções gástricas, ou aumentar o 

risco de hemorragia quando usado concomitantemente com anticoagulantes ou 

antiagregantes plaquetários, uma vez que tem ação anticoagulante. Pode ter efeito 

hipoglicemiante adicional quando associado a agentes antidiabéticos. 

96 

 

▪ Alimentos ricos em tiramina 

A tiramina é uma monoamina precursora das catecolaminas (vasoconstritores endógenos).73, 77 Além disso, é 

um agente simpaticomimético indireto, uma vez que é captada pelos recetores dos neurónios pré-sináticos do 

sistema adrenérgico, induzindo a libertação em massa de norepinefrina, e, consequentemente um aumento na 

pressão arterial.73, 78 Assim, a administração concomitante de produtos ricos em tiramina (queijo, iogurtes, bebidas 

alcoólicas e outros alimentos fermentados ou em conserva, carne e peixe curados ou defumados, frutas secas ou 

maduras, favas, entre outros), com os inibidores da monoaminoxidase (IMAO) pode resultar numa crise 

hipertensiva (conhecido como “efeito do queijo”), uma vez que, ao inibir o metabolismo das monoaminas, estes 
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antidepressivos aumentam a concentração sanguínea de tiramina e, consequentemente, de catecolaminas, as quais 

induzem um aumento da pressão arterial.66, 73, 78  

Existem 2 isoformas da enzima monoaminoxidase (MAO), a do tipo A e a do tipo B, sendo que a primeira é 

a predominante a nível do trato GI e consequentemente, a principal responsável pelo metabolismo da tiramina da 

dieta.100 Por esta razão, os inibidores não-seletivos (1ª geração), apesar de serem efetivos como antidepressivos, 

não são recorrentes na prática clínica devido à interação que apresentam com a tiramina da dieta.66 A alternativa 

parecia estar nos inibidores seletivos das MAO, porém verificou-se que os inibidores da MAO A continuam a 

induzir o “efeito do queijo” quando administrados juntamente com alimentos ricos em tiramina.100 Por sua vez, os 

inibidores seletivos da MAO-B, como a selegilina, parecem não ter este efeito secundário, porém, infelizmente, 

nas concentrações que garantem a sua seletividade, estes inibidores não têm efeito antidepressivo.100 Além disso, 

em termos farmacológicos há uma maior vantagem em inibir a MAO A e B, pelo que a solução encontrada foi o 

desenvolvimento de um sistema transdérmico de selegilina, que permite que uma maior quantidade de fármaco 

atinja o SNC, assegurando os seus efeitos antidepressivos por inibição de ambas as isoformas da MAO, sem que 

hajam efeitos sobre as enzimas do trato GI e, portanto, sem efeitos sobre a tiramina da dieta.101  

 

▪ Alimentos com iões multivalentes 

Os bifosfonatos e alguns antibióticos, como as tetraciclinas são exemplos de fármacos suscetíveis de interagir 

com alimentos ricos em iões multivalentes, entres os quais se destaca o leite e seus derivados.69, 81 Estes agentes 

terapêuticos quelatam com o cálcio e magnésio presentes nestes alimentos, induzindo a formação de complexos 

não absorvíveis e uma consequente redução da sua biodisponibilidade.69, 73, 81 Assim, deve ser evitada a toma 

concomitante destes fármacos com produtos lácteos, de modo a não comprometer a sua eficácia.66, 81 

  

2.4 Conclusão 

Tal como referido, as interações medicamentosas, nomeadamente as que ocorrem entre fármacos e alimentos, 

plantas ou suplementos, podem ter consequências positivas sobre o resultado clínico de uma terapêutica.66 Porém, 

na maioria dos casos, estas incompatibilidades conduzem ao aparecimentos de reações adversas aos 

medicamentos, podendo comprometer a segurança ou eficácia dos mesmos, ou afetar o estado nutricional do 

indivíduo.66 Apesar da enorme importância inerente às interações fármaco-alimento/nutriente, são poucos os 

estudos clínicos, nomeadamente durante o desenvolvimento de novos fármacos, que sustentem decisões e 

recomendações clínicas.70, 76 É assim essencial aumentar o conhecimento acerca dos compostos bioativos presentes 

na alimentação e suplementos e do seu potencial de interação, para que se possam avaliar os riscos e benefícios 

destas interações.69, 78  

O farmacêutico, cuja atividade se deve focar na otimização dos resultados clínicos da medicação, vê na 

revisão da terapêutica uma excelente oportunidade para detetar e prevenir interações não só entre medicamentos, 

mas também entre estes e suplementos ou plantas medicinais a que o utente recorre.78 Além disso, estes 

profissionais devem aproveitar o processo de revisão da terapêutica para questionar os utentes sobre os seus hábitos 

alimentares, de modo a identificar, avaliar e controlar possíveis interações fármaco-alimento.78 É responsabilidade 

do farmacêutico manter-se atualizado sobre as novas moléculas aprovadas, bem como dos principais recursos 

disponíveis para esclarecer potenciais dúvidas acerca das interações fármaco-alimento/nutriente.78 
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3. Intervenção farmacêutica 

3.1  Enquadramento e Objetivos 

Uma das minhas maiores preocupações enquanto futura farmacêutica prende-se com a possibilidade de 

ocorrência de interações medicamentosas, sejam estas entre dois ou mais fármacos, entre fármacos e suplementos 

ou mesmo entre fármacos e compostos presentes na alimentação. Ao longo destes meses de estágio pude 

comprovar que há uma procura cada vez maior por suplementos alimentares. Seja porque viram na televisão, seja 

porque um amigo aconselhou, ou por tantos outros motivos, os suplementos alimentares são cada vez mais 

requisitados, entre os quais se destacam os que derivam de plantas (alho, gengibre, ginseng, Castanheiro-da-Índia, 

entre outros). Dentro destes géneros alimentícios destaco os suplementos de ginkgo biloba que tive oportunidade 

de dispersar por diversas vezes, sobretudo a idosos, devido à sua ação antioxidante e estimuladora da circulação 

sanguínea cerebral, apresentando efeitos benéficos sobre a memória e função cognitiva. Contudo, os constituintes 

desta planta podem interagir com diversos compostos farmacológicos, como os anticoagulantes ou antiagregantes 

plaquetários, aumentando o risco de hemorragia. Inclusivamente, foi-me relatado um caso de um senhor que numa 

consulta pré-cirurgia referiu toda a medicação que tomava, tendo-se esquecido de mencionar que estava a 

administrar um suplemento de ginkgo biloba, o que resultou numa forte hemorragia durante o processo cirúrgico. 

Além disso, comprovei que há uma grande procura por chás com fins medicinais, os quais podem conter 

substâncias capazes de interferir com a segurança e/ou eficácia dos fármacos. O mesmo pode acontecer com alguns 

alimentos, devendo o farmacêutico estar a par das principais interações de modo a não comprometer a saúde dos 

utentes. Considerando todos estes aspetos decidi aprofundar um pouco mais o tema das interações entre fármacos 

e alimentos/nutrientes nos idosos, alertando para esta realidade muitas vezes descurada.  

 

3.2 Métodos 

Tendo em conta a maior suscetibilidade dos idosos às interações medicamentosas, achei oportuno aplicar este 

projeto junto desta população, contudo este é um tema um pouco complexo, que lhes podia criar dúvidas e medos 

desnecessários. Desta forma, optei por realizar uma formação às cuidadoras de três lares de idosos: o Lar Nossa 

Senhora da Misericórdia, Nevarte e D. Diogo. Para tal foi usada a apresentação constante no Anexo 4.  

A apresentação teve como principal suporte bibliográfico o “Observatório de Interações Planta-

Medicamento”, o qual dispõe de uma base de dados com as principais interações descritas na literatura. Além de 

uma breve referência a interações específicas que podem ocorrer entre alguns alimentos/plantas ingeridos pela 

dieta, foram ainda abordados os suplementos alimentares, que, quando derivados destes alimentos/plantas, são 

fontes concentradas das suas substâncias bioativas, o que aumenta o risco de interações. Foram referidos ainda os 

suplementos vitamínicos, nomeadamente os que possuem vitamina K, essencialmente pela possibilidade de 

comprometerem a ação dos anticoagulantes antagonistas da vitamina K. 

 

3.3 Discussão e Conclusão 

O feedback recebido por parte das cuidadoras e respetivas diretoras técnicas dos lares foi bastante positivo. 

Referiram que foi uma intervenção bastante gratificante que as deixou mais alerta e conscientes para a 

possibilidade de ocorrência deste tipo de interações. Apesar de ter optado por manter alguns conceitos mais 

científicos na apresentação, procurei abordar os mesmos da forma mais simples e percetível possível. Penso que 

este objetivo foi conseguido, tendo em conta o interesse e a participação que as cuidadoras tiveram ao longo da 

formação. Além disso, consideraram este tema bastante interessante, pelo que, inclusivamente, me pediram para 



Relatório de Estágio | Farmácia da Misericórdia de Braga 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Ana Patrícia Marques                                                          40 

repetir a formação mais tarde para que os profissionais que desta vez não puderam estar presentes tenham também 

a possibilidade de aprender um pouco mais sobre esta temática. 

Realizadas as formações penso que alguns aspetos podiam ter sido melhorados, nomeadamente a 

apresentação powerpoint. Decidi que na apresentação deviam constar alguns termos mais científicos de modo a 

transmitir o caráter, rigor e importância científica deste tema, uma vez que tinha a oportunidade de os explicar de 

forma mais simples oralmente. Contudo sinto que este é um aspeto que devo melhorar, no sentido de transmitir 

informações importantes e com caráter científico de forma mais simples e percetível a quem, neste caso apenas 

lesse a apresentação, sem ser acompanhada por uma explicação oral. 

 

Atividade Adicional– Rastreio Cardiovascular 

Tendo como tema “Maio, o mês da saúde”, no dia 29 de maio realizei um rastreio na FMB (Anexo 5) no qual 

foram avaliados os parâmetros referentes à pressão arterial, colesterol total e glicemia.  

Esta intervenção, que contou com 27 participantes, foi realizada em gabinete destinado ao efeito, de forma 

individual para cada utente. Cada um destes foi questionado quanto à idade, género e história de doença presente, 

sendo que esta última foi avaliada com base na medicação que o utente toma. Ou seja, os utentes que alegaram 

tomar medicação para a pressão arterial foram considerados hipertensos e o mesmo se aplicou para a diabetes e 

colesterol alto. Estas informações foram anotadas na “ficha do utente” (Anexo 6) e resumidas na tabela do Anexo 

7. Os resultados das medições foram avaliados usando os valores de referência indicados no Anexo 8.102-104 

Com esta intervenção foi possível ter uma perspetiva da eficácia da medicação no controlo destes parâmetros. 

Assim, verificamos que 3 dos utentes considerados hipertensos tinham, possivelmente, a sua pressão arterial 

descontrolada, sendo também de destacar que um dos participantes não hipertenso apresentou um valor de 158/90 

mmHg, tendo sido alertado para esse facto e para a necessidade de confirmar uma possível hipertensão. 

Todos os indivíduos que referiram tomar medicação para o colesterol alto apresentavam valores de colesterol 

total dentro dos parâmetros considerados ideais. Contudo, seis dos participantes, que não foram incluídos neste 

grupo revelaram valores superiores a 190 mg/dL. Como os resultados não foram muito díspares em relação aos 

valores de referência, as principais recomendações efetuadas nestes casos foram dirigidas, sobretudo para 

alterações no estilo de vida. 

Relativamente à glicemia, perguntei a todos os participantes se estavam em jejum (nestes casos usei como 

valor de referência a glicemia inferior a 110 mg/dL) ou se já tinham comido (tendo como valor de referência 140 

mg/dL 2 horas após a refeição). Nos casos em que os utentes declaravam não estar em jejum, sempre que estes 

apresentavam um valor de glicemia superior a 140 mg/dL, eram questionados quando ao tempo que decorreu desde 

a última refeição, de modo a interpretar os resultados da maneira mais correta possível. Assim, e tendo em conta 

estes aspetos houve 2 casos que me suscitaram particular preocupação: um utente diabético que apresentou 188 

mg/dL, cerca de 2 horas e 30 minutos depois da última refeição, e um outro que, em jejum, tinha uma glicemia de 

140 mg/dL. Por sua vez, dois dos rastreados, não incluídos no grupo dos diabéticos, destacaram-se por apresentar 

uma glicemia de 189 mg/dL (1 hora após a refeição) e 163 mg/dL (aproximadamente 2 horas após a refeição), 

tendo-lhes sido recomendada uma reavaliação deste parâmetro e, se necessário, a realização de análises mais 

robustas e conclusivas. 

A todos os participantes que apresentaram os parâmetros fora dos valores recomendados foram sugeridas 

alterações no estilo de vida, nomeadamente em termos de alimentação, hábitos tabágicos e atividade física. Nos 

casos mais preocupantes foi ainda aconselhada uma monitorização mais regular e, caso os valores avaliados se 
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mantivessem foram do intervalo recomendado, a ida ao médico, de modo a concluir quanto à eficácia da terapêutica 

em cada utente ou quanto ao diagnóstico de diabetes, colesterol alto ou hipertensão. Além disso, foi entregue a 

todos os participantes um panfleto (Anexo 9), no qual constavam os principais fatores de risco associados às 

doenças cardiovasculares e quais os sinais a que devemos atender num cenário de possível acidente vascular 

cerebral ou enfarte do miocárdio. 

O principal objetivo desta intervenção foi alertar os utentes da FMB para os impactos que a pressão arterial, 

colesterol e/ou glicemia elevados têm na sua saúde cardiovascular e avaliar se estes parâmetros estavam 

controlados. Contudo não podemos descurar o facto que a grande maioria dos utentes não estava em jejum, o que 

inviabiliza a correta interpretação dos dados obtidos, pois o tipo de alimentos ingeridos e o tempo que decorreu 

desde a última refeição influenciam fortemente os parâmetros analisados, nomeadamente a glicemia. Além disso, 

os objetivos terapêuticos podem ser diferentes para cada um dos utentes, daí que, nos casos que requereram maior 

atenção, tenham sido recomendadas análises posteriores ou mesmo a ida ao médico, como medida de precaução, 

sem nunca se concluir quanto à eficácia do tratamento ao qual estão submetidos.  

A partir dos valores de colesterol total e pressão arterial sistólica e atendendo à idade, género e hábitos 

tabágicos dos participantes, tentei avaliar o risco de doença cardiovascular fatal a 10 anos, recorrendo ao sistema 

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)(Anexo 10).105 Foram vários os entraves a esta avaliação, 

nomeadamente o facto de um doente diagnosticado com hipertensão de grau 3 ser imediatamente considerado de 

risco alto.105 Porém a maioria dos hipertensos não sabe a que categoria pertence, o que me levou a excluir estes 

indivíduos da análise, pois, ao aplicar a avaliação SCORE a um utente diagnosticado com hipertensão grau 3, 

poderia classificá-lo numa categoria de risco inferior à que efetivamente pertence. Além disso, a referida tabela só 

pode ser aplicada em adultos com idade igual ou superior a 40 anos e igual ou inferior a 65, pelo que os 

participantes cuja idade não se insere no intervalo referido, foram igualmente excluídos da avaliação.105 Os 

resultados obtidos constam na tabela do Anexo 11. 

Uma outra limitação foi a subjetividade intrínseca a esta análise. Na verdade, um utente portador de doença 

cardiovascular aterosclerótica documentada, doença renal crónica grave ou moderada e/ou fatores de risco vascular 

isolados, como dislipidemia familiar, é considerado de risco muito alto/alto, sem necessidade de avaliação 

SCORE.105 Deste modo, todos os participantes foram questionados quanto a estes aspetos, sendo que aqueles que 

integraram esta avaliação declararam não apresentar qualquer uma destas condições. Porém, dado que teve por 

base a informação transmitida pelos utentes e não dados clínicos, há uma grande probabilidade de erro associada 

a esta avaliação, pelo que os resultados obtidos não foram partilhados com os utentes. 

 

Conclusão Final 

O estágio em farmácia comunitária foi sem dúvida uma experiência bastante enriquecedora,  que me permitiu 

um contacto mais próximo com os fármacos, as suas aplicações clínicas e os respetivos nomes comerciais, bem 

como dispositivos médicos, produtos de dermocosmética, veterinários, fitoterapêuticos, entre outros, que não são 

muito abordados durante o curso, tendo sido por isso uma ótima oportunidade de alargar o meu conhecimento 

acerca destes produtos. Permitiu-me também ultrapassar diversas dificuldades, nomeadamente em termos de 

comunicação com os utentes, bem como aprimorar a minha capacidade de trabalho em equipa e espírito de 

entreajuda, para o qual os colegas da FMB foram essenciais. Relativamente aos projetos desenvolvidos foram sem 

dúvida uma mais valia, uma vez que pude aprofundar o meu conhecimento acerca dos temas desenvolvidos e 
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partilhá-lo com um vasto público, tendo isso contribuído para melhorar a minha capacidade de comunicação em 

público, mas também detetar aspetos que devo melhorar ao longo da minha carreira farmacêutica. 

Desta forma, considero o estágio em farmácia comunitária essencial para qualquer estudante que se encontre 

a terminar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, porque tem aqui a oportunidade de aplicar na prática 

muitos dos conhecimentos que na faculdade eram apenas adquiridos teoricamente. 
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Anexos 

 

Anexo 1- Cronograma de formações ao longo do estágio 

Mês Laboratório Produtos apresentados 

Março de 2019 

Medinfar Reumoxican®, Cetix®, Nadiclox®, Halibut® 

Natiris Gama Cerebrum® 

Pierre Fabre Gama Buccotherm® 

Perrigo Arterin, MentalAction® 

Bayer Claritine® 

Abril de 2019 

Zambon Spidifen EF®, Fluimucil® 

Alcon Gama Systane® 

Pharma Nord Gama Bioativo® 

Maio de 2019 

Fresenius Kabi Gama Fresubin® 

Perrigo 
Lactacyd Girl®, 

Gama Colgate® de venda exclusiva em farmácias 

Menarini Fastum®, Ketesse®, Otoceril® 

Junho de 2019 Théa Hyabak®, Blephaclean® 
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Anexo 2- Panfleto “Sarna Humana” 
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Anexo 3- Apresentação “Sarna Humana” 
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Anexo 4- Apresentação “Interações Medicamentosas” 
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Referências Bibliográficas adicionais à realização da Apresentação: 

▪ Manual MSD. Versão para Profissionais de Saúde: Visão geral dos suplementos alimentares. Acessível em: 

https://www.msdmanuals.com [Acedido em 15 junho de 2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msdmanuals.com/
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Anexo 5- Cartaz “Rastreio Cardiovascular” 

 

 

Anexo 6- Ficha do utente 
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Anexo 7- Resumo dos dados recolhidos no rastreio 

 
Dados 

demográficos 
História de doença presente Medição de parâmetros bioquímicos 

Utente Idade Género Hipertensão 
Colesterol 

alto 
Diabetes 

Pressão 

Arterial 

(mmHg) 

Colesterol 

total 
Glicemia 

1 67 F X  X 145/90 156 140 (jejum) 

2 73 F X X  150/70 166 139 (pós-pandrial) 

3 79 M X   130/60 164 189 (pós-pandrial) 

4 62 F X   144/82 201 147 (pós-pandrial) 

5 86 M X X  190/70 154 96 (jejum) 

6 69 F X   124/70 164 119 (pós-pandrial) 

7 52 F    96/60 157 113 (pós-pandrial) 

8 53 M   X 110/80 161 188 (pós-pandrial) 

9 58 F X X  120/80 164 102 (pós-pandrial) 

10 70 F X X  140/60 171 101 (pós-pandrial) 

11 61 M  X  114/62 182 137 (pós-pandrial) 

12 40 F   X 120/90 200 97 (pós-pandrial) 

13 71 F X X  115/60 175 163 (pós-pandrial) 

14 70 M  X  108/68 165 94 (pós-pandrial) 

15 62 M X X  104/78 150 103 (pós-pandrial) 

16 80 M X X  130/70 157 102 (pós-pandrial) 

17 72 F    125/65 199 106 (pós-pandrial) 

18 54 M    100/68 184 105 (pós-pandrial) 

19 24 F    124/64 163 124 (pós-pandrial) 

20 53 F    106/65 165 106 (pós-pandrial) 

21 44 M    158/90 196 87 (pós-pandrial) 

22 76 F    125/70 171 102 (pós-pandrial) 

23 80 M X   130/55 153 109 (pós-pandrial) 

24 64 M X X X 150/75 152 130 (pós-pandrial) 

25 56 F    115/80 202 146 (pós-pandrial) 

26 46 M    130/80 202 111 (pós-pandrial) 

27 64 F    132/78 168 121 (pós-pandrial) 
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Anexo 8- Valores de referência usados para interpretação dos resultados 

Parâmetro Valor de referência 

Colesterol total (mg/dl) < 190 

Pressão arterial (mmHg) 

Ótima PAS* < 120 e PAD** < 80 

Normal PAS 120-129 e/ou PAD 80-84 

Normal-alta PAS 130-139 e/ou PAD 85-89 

Alta PAS ≥ 140 e/ou PAD ≥ 90 

Glicemia (mg/dl) 
Em jejum 70-110 

Duas horas após a refeição <140 

*PAS- Pressão arterial sistólica   **PAD- Pressão arterial diastólica 

 

 

Anexo 9- Panfleto “Doenças Cardiovasculares” 
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Anexo 10- Tabelas para avaliação do risco Cardiovascular em homens e mulheres dos 40-65 anos 

 

 

Anexo 11- Risco SCORE dos utentes avaliados 

Utente Fumador Risco Score 

7 - Baixo (<1%) 

8 - Alto/ muito alto (diabético) 

11 - Moderado (1-5%) 

12 - Alto/ muito alto (diabético) 

18 - Moderado (1-5%) 

20 - Baixo (<1%) 

21 - Baixo (<1%) a moderado (1-5%) 

25 - Moderado (1-5%) 

26 - Baixo (<1%) a moderado (1-5%) 

27 - Moderado (1-5%) 
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Resumo 

 

O estágio profissionalizante nos serviços farmacêuticos do Hospital de Braga surgiu como parte integrante 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

A farmácia hospitalar tem como principal objetivo assegurar o fornecimento dos medicamentos aos seus 

utentes, garantindo que o circuito do medicamento é feito de forma adequada e que estes beneficiam dos melhores 

cuidados de saúde possíveis. Posto isto, o farmacêutico, enquanto especialista do medicamento, é um profissional 

essencial nas equipas multidisciplinares hospitalares, que garante uma gestão eficiente dos medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos para que estes sejam disponibilizados, sempre que necessário e nas 

devidas condições aos utentes que deles necessitam. É também responsável pela validação de prescrições, 

preparação de manipulados, dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, supervisão da preparação da 

distribuição individual diária em dose unitária, entre outras. 

Ao longo do nosso estágio, foi possível passarmos pelas diferentes áreas que integram a farmácia do Hospital 

de Braga, entre a quais a preparação de estéreis e galénica, distribuição clássica, hemoderivados, estupefacientes 

e gases, farmácia de ambulatório, distribuição individual diária em dose unitária, hospital de dia e gestão, o que se 

tornou enriquecedor para o nosso futuro profissional, permitindo-nos aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso, bem como o desenvolvimento de novas competências que não são exploradas durante o nosso percurso 

académico. 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas ao longo deste estágio, que decorreu entre o dia 15 

de janeiro e 28 de fevereiro, tendo como principal fonte bibliográfica o Manual dos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital de Braga. 
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1. Hospital de Braga 

Em maio de 2011 foi inaugurado o atual Hospital de Braga (HB), localizado em Sete Fontes, freguesia de 

São Vítor. Este hospital veio substituir o anterior Hospital de São Marcos e permitiu uma melhoria na qualidade e 

acesso aos cuidados de saúde a cerca de 1,2 milhões de pessoas.1 

Integrado no Serviço Nacional de Saúde, como uma Parceria Público Privada entre José Mello Saúde e a 

Administração Regional de Saúde do Norte, o HB está equipado com tecnologia de última geração, que lhe permite 

conciliar a assistência médica, investigação e ensino universitário nas mesmas instalações, lidando diariamente 

com milhares de pessoas nos mais diversos serviços disponíveis.1   

 

2. Serviços Farmacêuticos  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HB situam-se no piso B1 do Hospital (Bloco E) cujo acesso é feito pelo 

interior do edifício, ou externamente através da zona de receção. A unidade de ambulatório dos serviços 

farmacêuticos (UASF) localiza-se no piso da entrada principal (piso 0) próximo da circulação dos doentes de 

ambulatório. 

Estes serviços têm como missão promover a prestação de cuidados farmacêuticos de elevada qualidade, em 

segurança, num ambiente de profissionalismo, respeito e comunicação efetiva.  

 

3. Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho 

No HB existem várias comissões técnicas nas quais o Farmacêutico desempenha um papel ativo. Consistem 

em equipas multidisciplinares e de caráter consultivo, que colaboram entre si de forma a oferecer os melhores 

cuidados de saúde aos doentes.  

 

3.1 Comissão de Ética para a Saúde do Hospital de Braga  

A Comissão de Ética para a Saúde (CES), para além do seu caráter consultivo e multidisciplinar, carateriza-

se por ser uma comissão independente e colegial. Esta comissão é fundamental para a garantia e proteção da 

dignidade humana, pelo que a sua principal missão passa por promover o cumprimento dos princípios de ética e 

bioética no HB. Atua de acordo com o Decreto-Lei n.º 80/2018, sendo de destacar algumas funções como a emissão 

de pareceres, relatórios, recomendações e outros documentos; proteção e promoção do respeito pelos direitos e 

deveres dos utentes e profissionais de saúde; mediação na tomada de decisões ao nível da prática clínica e 

assistencial; orientação de situações da prática clínica que estejam associadas a conflitos éticos; entre outras.2 

No HB a CES é constituída por 9 membros: cinco médicos, dois enfermeiros, um farmacêutico e um jurista, 

sendo estes designados a cada 4 anos pelo órgão máximo. Porém, sempre que necessário podem ainda pedir 

colaboração de outros peritos ou técnicos. Todos os elementos desempenham um papel ativo, sendo o farmacêutico 

essencial para o esclarecimento de aspetos relacionados com a utilização e regulamentação do medicamento. 

Por fim, de destacar ainda o papel da comissão ao nível dos ensaios clínicos que ocorrem no HB, 

nomeadamente no que concerne aos pedidos de autorização para realização dos mesmos e à sua monitorização. 

 

3.2 Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) 

O GCL-PPCIRA tem como objetivo melhorar os cuidados prestados ao doente e otimizar a sua segurança, 

bem como a dos profissionais e visitantes, atuando no controlo das Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde 
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(IACS). Trata-se de uma intervenção essencial, uma vez que as infeções hospitalares são atualmente um problema 

face à morbilidade e mortalidade a estas associadas, bem como aos custos e à insegurança que cria nos utentes. 

Atua ainda na prática da prescrição antibiótica e na preocupante taxa de resistência aos antimicrobianos.3 

Tal como definido pelo Despacho nº 15423/2013, o GCL-PPCIRA é uma equipa multidisciplinar, que inclui 

vários profissionais, entre os quais farmacêuticos, médicos, enfermeiros e outros técnicos.3 Para além disso, a 

GCL-PPCIRA conta com a colaboração de um grupo multidisciplinar de apoio que por sua vez é constituído por 

elementos consultivos (membros representativos das áreas necessárias para levar a cabo o programa) e elementos 

dinamizadores (profissionais que representam os vários serviços do HB).  

O PPCIRA é então gerido por esta comissão, no entanto, o GCL-PPCIRA apresenta muitas outras 

competências das quais é possível destacar algumas como supervisionar as práticas locais de prevenção e controlo 

da infeção e uso de antimicrobianos, colaborar no processo de notificação das doenças de declaração obrigatória, 

rever e validar prescrições e promover e corrigir práticas de prevenção e controlo da infeção. 

 

3.3 Comissão de Gestão de Risco (CGR) 

A CGR, como parte integrante da Direção da Qualidade, tem como objetivo “notificar para melhorar” pelo 

que a sua missão inclui a garantia de melhores condições de segurança para pessoas e bens, a promoção da saúde, 

consciencialização para a problemática de risco e implementação de um sentimento de confiança nos utentes. De 

forma a alcançar estes objetivos, a CGR analisa as causas das situações notificadas e implementa planos de ação, 

realiza programas de avaliação de risco, promove ações de formação e informação aos profissionais neste âmbito, 

desempenhando ainda muitas outras funções. Assim, a CGR apresenta um intuito corretivo e não punitivo.  

O funcionamento desta comissão conta com o apoio do software Health Event and Risk Management (HER+) 

no qual é possível notificar aspetos suscetíveis de melhoria, bem como sugestões de resolução dos mesmos, de 

forma anónima pelos profissionais do HB. Estes aspetos/riscos são muito variados, podendo destacar-se alguns 

exemplos como reações adversas a medicamentos, quedas de doentes, furtos ou não conformidades. 

 

3.4 Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

A CFT trata-se de uma equipa multidisciplinar, constituída por médicos e farmacêuticos, em igual número, 

nomeados pelo Diretor Clínico, perfazendo um total de 6 elementos. Esta comissão tem como principal objetivo 

garantir a utilização segura, eficaz e eficiente do medicamento. Para tal, são várias as funções desempenhadas pela 

comissão, das quais podemos destacar a promoção da boa prática farmacoterapêutica, avaliação dos protocolos, 

disponibilização de informação sobre a utilização de medicamentos, garantia da correta prescrição terapêutica aos 

doentes e ainda a emissão de pareceres, por iniciativa própria ou quando solicitada por outras entidades.4 

 

4. Gestão dos Serviços Farmacêuticos  

4.1 Seleção  

De acordo com o Despacho n.º 7841-B/2013, de 14 de junho, a seleção de medicamentos de uso hospitalar 

rege-se pelo Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), elaborado pela Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica (CNFT).5, 6 No entanto, caso se demonstre um valor acrescentado face às terapêuticas disponibilizadas, 

ou existam outros critérios fármaco-económicos que o justifiquem, a CFT de cada hospital pode proceder ao ajuste 

deste formulário. Sempre que tal seja necessário e após aprovação da CNFT, são elaboradas adendas, de inclusão 

e/ou exclusão ao referido formulário, que passam a regular a seleção dos medicamentos utilizados no HB. 
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4.2 Aquisição 

A aquisição de medicamentos/produtos farmacêuticos/dispositivos médicos no HB é da competência do 

farmacêutico responsável (FR) pela gestão, ou, nos casos específicos dos hemoderivados, medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos (MEP), citotóxicos e ambulatório, dos respetivos FR por cada área. No HB este 

processo é realizado em parceria com a Central de Negociações, garantindo que os fornecedores são escolhidos 

tendo em conta a melhor relação custo/benefício para o hospital. A todos os produtos adquiridos é-lhes atribuído 

um código interno e uma ficha, em suporte informático, onde constam as suas informações técnicas e científicas. 

O processo de aquisição de todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos envolve 

as seguintes etapas: deteção das necessidades de compra, realização das notas de encomenda, validação e envio 

das mesmas aos fornecedores. 

Diariamente, o FR pela gestão avalia as necessidades de compra utilizando a ferramenta de gestão 

Manufacturing Resource Planning (MRP®), que gere informaticamente o stock dos produtos de consumo regular 

e efetivo (stockáveis). Através do método MRP®, é informaticamente carregado o ponto de encomenda (PE) de 

cada medicamento/produto farmacêutico/dispositivo médico com base no seu consumo médio, stock de segurança, 

dimensão da embalagem, tempo médio de entrega do laboratório e a quantidade mínima a encomendar. Através 

desta ferramenta é emitida diariamente a listagem de produtos cujo stock é igual ao PE. 

Para além deste método, existe ainda o sistema Kanban®, utilizado para gestão dos medicamentos de 

ambulatório, citotóxicos, MEP e medicamentos hemoderivados. Este último trata-se de um método físico, em 

formato de cartão, no qual consta a identificação do produto, o PE e o respetivo stock máximo. O cartão é colocado 

junto do produto, ao nível da quantidade correspondente ao PE e, deste modo, sempre que é atingido o PE, o 

Kanban® é retirado e é efetuada a encomenda. É da competência do Assistente Técnico (AT) a elaboração das 

notas de encomenda, as quais são enviadas para os fornecedores respetivos, após aprovação do AT, FR pela gestão 

ou comissão executiva responsável pelos SF, dependendo do valor da mesma.  

Sempre que os profissionais dos SF detetem um produto com stock reduzido devem assinalar esta falta em 

documento próprio, que se encontra afixado num local de acesso comum. Posteriormente é iniciado o processo de 

aquisição urgente, através do contacto com o fornecedor habitual, ou outro alternativo, ou por pedido de 

empréstimo a outras instituições de saúde, por ordem de proximidade ao HB. Se a situação não for atempadamente 

resolvida, o FR pela gestão deve emitir um comunicado de rotura do produto. 

 

4.3 Controlo de Stocks por Inventários 

O controlo de stocks dos produtos existentes nos SF e nos armazéns das Farmácias Satélite (FS), é efetuado 

através de inventários periódicos. Anualmente os SF realizam um inventário aos produtos existentes nos diferentes 

armazéns dos SF e nos armazéns das FS existentes nos Serviços Clínicos (SC). Neste inventário é efetuada a 

contagem física de todos os produtos e a confrontação com a existência informática, havendo o acerto necessário. 

Estas discrepâncias são analisadas, contabilizadas e valorizadas contabilisticamente pela Direção de Planeamento 

Estratégico, Controlo de Gestão e Inovação. A realização dos inventários é planeada pela Direção dos SF e 

acompanhada por equipas externas de Auditoria e Controlo. 

Periodicamente são efetuadas contagens aos produtos existentes nos SF, de modo aleatório, as quais são 

comparadas com o stock informático. As eventuais discrepâncias detetadas são analisadas e é corrigida a situação 

que lhe deu origem. 
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4.4 Receção e Armazenamento 
A receção de medicamentos/produtos farmacêuticos/dispositivos médicos é realizada por um Assistente 

Operacional (AO), numa zona dos SF separada das restantes áreas e com acesso ao exterior para facilitar a descarga 

de encomendas. A entrega destes produtos é acompanhada pela guia de remessa/guia de transporte/fatura e 

aquando da sua receção, o AO realiza uma conferência qualitativa e quantitativa dos mesmos. É dada prioridade à 

receção e armazenamento de produtos que necessitem de cuidados particulares, nomeadamente MEP, 

medicamentos hemoderivados, citotóxicos e de ensaios clínicos e medicamentos/produtos farmacêuticos/ 

dispositivos médicos que necessitam de ser conservados no frigorífico ou inflamáveis. Posteriormente, o AO 

regista os produtos rececionados no sistema Glintt® e arquiva a documentação relativa a todo o processo.  

O armazenamento realiza-se imediatamente após a receção dos produtos, com a colocação destes em 

diferentes carrinhos, em função da rota até aos respetivos armazéns. O armazenamento é efetuado em local próprio, 

cumprindo as devidas condições de conservação e por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional 

(DCI), seguindo a regra FEFO – “firt expired first out”. Os medicamentos/produtos farmacêuticos/dispositivos 

médicos são armazenados em prateleiras ou paletes, devidamente identificados com etiquetas de identificação, nas 

quais constam a DCI, dose, forma farmacêutica, via de administração, código interno e um código de barras. 

Para evitar erros na dispensa/administração, nas etiquetas de cada medicamento/produto farmacêutico/ 

dispositivo médico, existe ainda uma sinalética própria, nomeadamente: medicamentos classificados de alerta 

máximo (risco aumentado de provocar dano significativo ao doente); medicamentos classificados como LASA 

(look-alike, sound–alike), que incluem produtos com nome foneticamente idêntico (sound alike) ou 

designação/aspeto semelhante (look alike) e que por isso são mais suscetíveis a erros de fornecimento/ 

administração; medicamentos com a mesma substância ativa, mas com diferentes dosagens; medicamentos de 

diluição obrigatória e concentrados eletrolíticos; ácidos de uso externo.  

Todos os armazéns são submetidos a um controlo de temperatura e humidade. No caso dos frigoríficos, a 

temperatura é controlada através do sistema Vigie®, que emite alertas via e-mail e telemóvel, quando são atingidas 

temperaturas fora do intervalo de segurança estipulado. 

O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos nas FS segue os mesmos princípios e 

condições de conservação dos SF. Semestralmente são realizadas auditorias às FS, de modo a verificar o 

cumprimento das regras de armazenamento de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos. 

 

5. Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 

5.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP são alvo de um rigoroso controlo legislativo. Assim, no HB há um farmacêutico responsável pelo 

escrupuloso cumprimento das normas que regulam o tráfico e consumo destes medicamentos, descritas na Lei nº 

8/2019, de 1 de fevereiro, bem como dos princípios que encerram o  Decreto Regulamentar n.º 28/2009, de 12 de 

outubro e a Portaria nº 981/98, de 8 de Junho.7-11 

No HB, a gestão dos MEP obedece ao sistema Kanban®, sendo que quando é atingido o PE, o FR comunica 

ao AT quais os medicamentos a adquirir. A nota de encomenda é enviada, por correio, para o laboratório 

fornecedor, juntamente com o documento anexo VII, o qual é preenchido em duplicado e assinado pelo FR e 

carimbado pelos SF. Aquando da receção, o AO verifica os medicamentos recebidos e transfere-os para a sala de 

armazenamento, juntamente com a cópia da guia de remessa/fatura e a versão original do anexo VII, devidamente 
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preenchido e assinado pelo Diretor Técnico do laboratório fornecedor. O duplicado do impresso é arquivado no 

referido laboratório. Por fim, após conferência dos medicamentos recebidos, o FR procede ao seu armazenamento, 

por ordem alfabética de DCI, dentro de cofres, instalados numa sala de acesso controlado através de um sistema 

leitura de cartão magnético. Devido ao elevado controlo a que estes medicamentos são sujeitos, o controlo de stock 

é efetuado tantas vezes quantas as necessárias, para garantir a conformidade e rigor no seu circuito. 

Cada SC, de acordo com a sua especificidade, dispõe de um stock de MEP, previamente acordado entre o SC 

e o FR por estes medicamentos, os quais são armazenados nas FS, no interior de cofres de acesso controlado. 

Assim, mediante prescrição médica, o enfermeiro administra a terapêutica e efetua o registo no sistema informático 

e manualmente, no Anexo X. Este profissional preenche este anexo em duplicado, identificando o SC requisitante, 

o medicamento e os doentes aos quais este foi administrado, bem como as respetivas quantidades. A reposição de 

stock é realizada mediante o envio para os SF do impresso supracitado, assinado pelo Diretor de Serviço (DS). O 

FR prepara o pedido, regista a quantidade fornecida, assina o anexo e debita os produtos fornecidos ao SC 

requisitante. O processo termina quando o original do Anexo X, assinado pelo AO responsável pela entrega e pelo 

Enfermeiro Responsável (ER) de turno que a rececionou, é devolvido aos SF. O duplicado é arquivado no SC. 

Toda a documentação inerente ao circuito destes medicamentos é obrigatoriamente arquivada durante 3 anos. 

Para uma aquisição pontual de MEP, que não constam no stock dos SC, ou existem, mas não em quantidade 

suficiente, o ER preenche o Anexo X de forma semelhante ao anteriormente referido, mencionando que o 

medicamento se destina a integrar um stock temporário. Por sua vez, quando estes medicamentos deixam de ser 

necessários por alta ou suspensão da terapêutica, um novo anexo é emitido com indicação de devolução do stock 

temporário. Todos os movimentos destes medicamentos (fornecimento e devolução), são registados 

informaticamente. Anualmente são realizadas auditorias aos cofres das FS para controlo dos MEP.  

Quando o SC e os SF chegam a um consenso quanto à necessidade de alteração do stock de MEP pré-

estabelecido, o enfermeiro chefe preenche igualmente o Anexo X, indicando o pedido pretendido e quais os 

motivos que justificam tal alteração. Este documento é enviado para os SF devidamente assinado pelo DS.  

A distribuição de metadona segue um protocolo específico, sendo da responsabilidade do Centro de 

Respostas Integradas da Administração Regional de Saúde. Deste modo, quando um doente inserido no Programa 

de Colaboração na Administração de Metadona é internado no HB, o FR pelos MEP é informado e solicita ao 

Centro de Respostas Integradas a prescrição médica para o utente em questão. Posteriormente, o FR envia uma 

cópia da prescrição para o respetivo SC, o médico prescreve o medicamento e a equipa de enfermagem efetua o 

pedido de fornecimento de metadona aos SF através do preenchimento do Anexo X. Sempre que necessário, o FR 

realiza um pedido de reposição de stock ao Centro de Respostas Integradas e o seu fornecimento é efetuado de 

forma gratuita. 

A inutilização dos MEP por quebra é efetuada na presença de uma testemunha e registada no Anexo X, que 

é datado e assinado pelo profissional que procedeu à inutilização e pela testemunha. No caso de inutilização de 

fármacos com prazo de validade expirado, os SF comunicam à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, I.P. (INFARMED) a data e local de inutilização e aguardam informação sobre a necessidade da presença 

de um representante legal desta Instituição. Na data e local indicados, o FR efetua a inutilização dos fármacos, na 

presença de uma testemunha e elabora o respetivo auto de destruição, que envia ao INFARMED.  
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5.2 Hemoderivados 

Os medicamentos hemoderivados são constituídos por proteínas plasmáticas obtidas através de um processo 

tecnológico apropriado ao fracionamento e purificação do plasma de dadores humanos saudáveis. Entre estes 

compostos destacam-se a albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação (Fatores VII, VIII, IX ).12 

Por força da legislação, o circuito dos medicamentos derivados do sangue é alvo de um rigoroso controlo, 

pelo que a sua aquisição deve obedecer ao Despacho n.º 28356/2008, de 13 de outubro.13 Por sua vez, a prescrição 

e cedência destes medicamentos em meio hospitalar deve ser registada em impresso próprio (modelo 1804), o qual 

é constituído por duas vias, “Via Farmácia” e “Via Serviço”, sendo a primeira autocopiativa e contendo as 

instruções referentes ao seu preenchimento, circuito e arquivo de modo a permitir a rastreabilidade dos mesmos, 

tal como indica o Despacho Conjunto nº 1051/2000 de 14 de setembro.14 A “Via Farmácia” é arquivada nos SF e 

a “Via Serviço” é arquivada no processo clínico do doente. 

A gestão destes medicamentos é realizada através do sistema Kanban®. O AT efetua a nota de encomenda, 

que depois de validada, é envidada ao fornecedor por correio eletrónico. No caso do plasma humano inativado, 

como apenas existe stock no serviço de Imunohemoterapia, o mesmo é adquirido quando o respetivo serviço efetua 

um pedido informático (em Glintt®) aos SF. Estes medicamentos são enviados para os SF juntamente com o 

respetivo Certificado de Autorização de Utilização de Lote, atribuído pela Direção de Comprovação de Qualidade 

do INFARMED, ou Certificado de Aprovação, no caso dos fatores de coagulação, comprovando-se que são 

cumpridos todos os requisitos para a utilização destes produtos.  Nos SF estes medicamentos estão armazenados 

em sala própria, excetuando-se aqueles que necessitam de armazenamento entre 2°C e 8°C, os quais são 

armazenados no “Armazém de Frio”.  

Os medicamentos hemoderivados e fatores da coagulação existem em determinados SC, devido à eventual 

necessidade em situações de carácter urgente e/ou pela especificidade do SC e doentes em questão. O stock foi 

previamente definido pelo SC e pelos SF, com aprovação da Direção Clínica. Semestralmente são realizadas 

auditorias às FS para controlo das quantidades e consumo dos medicamentos hemoderivados e fatores de 

coagulação, cumprindo a legislação vigente.14 

A reposição de stock no serviço de imunohemoterapia segue o procedimento acima descrito, no entanto, o 

pedido de plasma humano inativado aos SF é realizado via sistema Glintt®. Uma vez que se trata de um produto 

exclusivo deste SC, compete ao serviço de imunohemoterapia a distribuição do plasma humano aos restantes 

serviços, bem como o arquivo da “Via Farmácia” associada a esta transferência. No caso dos fatores de coagulação 

recombinantes, a requisição é efetuada através de prescrição eletrónica em formato de receita médica hospitalar. 

A utilização de medicamentos derivados do plasma humano e fatores de coagulação no Hospital de Dia 

Médico, Oncológico e Pediátrico carece da aprovação da CFT, Comissão Executiva e, em situações que o 

justifiquem, da CES. Posteriormente, os produtos requisitados são enviados para o SC dias antes do tratamento 

previamente agendando com o utente.  

Fora do horário de funcionamento dos SF e sempre que necessário, os SC recorrem ao stock de albumina e 

imunoglobulina humanas disponível na Unidades de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP). 

 

5.3 Autorização de Utilização Excecional   

Apesar do arsenal terapêutico atualmente disponível em Portugal, existem situações que se afastam do comum, 

pelo que a utilização de determinados medicamentos requer uma autorização prévia por parte do INFARMED. 

Estes tipos de autorizações podem ser concedidas a instituições de saúde ou a titulares de Autorização de 
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Introdução no Mercado (AIM).15 No caso das instituições de saúde, em particular no HB, existe um FR por todo 

o procedimento. Desta forma, o farmacêutico submete o pedido de Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

por correio eletrónico (aue@infarmed.pt), onde deve incluir o impresso de uso obrigatório, o impresso de 

justificação clínica, classificação do medicamento, Resumo das Características do Medicamento (RCM), 

fabricante do medicamento, alérgenos de diagnóstico e ainda, se aplicável, certificado de AIM, país de AIM e 

certificado de Boas Práticas de Fabrico.16 Os medicamentos para os quais são feitos estes pedidos, só poderão ser 

adquiridos após emissão de AUE, com numeração própria atribuída pelo INFARMED. 

Neste âmbito, as AUE podem ser de dois tipos: para medicamentos sem AIM em Portugal ou que não estejam 

a ser comercializados (nestes casos terá de recorrer-se à importação para ter acesso ao mesmo) ou para doente 

específico. Assim, de acordo com a Deliberação n.º 1546/2015, para os medicamentos sem AIM em Portugal ou 

que não estejam a ser comercializados, a AUE pode ser requerida apenas quando se verifica cumulativamente que: 

não existe nenhum medicamento com idêntica composição de substância ativa e forma farmacêutica, o 

medicamento seja imprescindível para a prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias estando 

comprovado que existe alternativa terapêutica e que no caso de medicamentos contendo estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas se cumprem as respetivas condições especiais.15 Os SF do HB realizam anualmente, no 

mês de setembro, estes pedidos, para vigorarem no ano seguinte. Contudo, face ao elevado número de pedidos 

anuais remetidos ao INFARMED, em dezembro de 2018, estes pedidos passaram a ser válidos por 3 anos.17 Já os 

pedidos para doente específico são submetidos apenas no caso de medicamentos para os quais não exista um 

“relatório de avaliação prévia para uso em meio hospitalar”. Ou seja, aplicam-se a novos medicamentos 

(correspondem a medicamentos com histórico de autorização após janeiro de 2007), que apresentam a indicação 

terapêutica para o qual é proposto no RCM, mas que devido à falta da emissão deste relatório pelo INFARMED 

carecem de AUE, sendo comum na área da oncologia devido à elevada quantidade de medicamentos inovadores. 

 

6. Medicamentos Extra-Formulário 

Os medicamentos de uso hospitalar, tal como referido anteriormente, regem-se pelo FNM e/ou respetiva 

adenda. No entanto, determinadas situações implicam a aquisição de medicamentos, que pelo seu elevado valor 

económico, necessidade de controlo rigoroso da administração (antibióticos, etc.), entre outros fatores, são 

considerados Extra-Formulário (EF). Desta forma, sempre que forem prescritos, terá de ser preenchido um 

impresso próprio, com a justificação clínica da necessidade do referido medicamento, a qual será inicialmente 

aprovada pelo DS e posteriormente pela CFT. 

Existem dois circuitos, dependendo se o medicamento se destina a uma utilização em regime de internamento 

ou ambulatório:  

Internamento: Prescrição de medicamento EF → Aprovação do DS → Aprovação da CFT → Aprovação 

da CES (quando aplicável) → Fornecimento pelos SF 

Ambulatório: Prescrição de medicamento EF → Aprovação do DS → Validação Farmacêutica → → 

Aprovação da CFT → Aprovação da CES (quando aplicável) → Aprovação da Direção de Produção → Aprovação 

da CE → Fornecimento pelos SF 

Determinados SC, como o Serviço Urgência (SU) e o Bloco Operatório (BO), dispõem de medicamentos EF 

nos seus stocks, de modo a responder adequadamente em situações de urgência. A sua utilização requer, 

igualmente, o preenchimento do formulário de autorização, no entanto, como este stock foi previamente acordado 

entre a CFT, direção do SC e SF, este documento é utilizado apenas para controlo da administração e reposição de 

mailto:aue@infarmed.pt
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stock, pelo que não é enviado para a CFT. O mesmo se verifica na hemodiálise perante a prescrição de alteplase e 

de alguns antibióticos. 

 

7. Distribuição de Medicamentos 

7.1 Distribuição Clássica  

A Distribuição Clássica (DC) permite a reposição dos stocks de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos nas FS de cada SC. Os stocks dos SC são previamente estabelecidos entre os SF e os SC, tendo em 

conta vários aspetos como a especificidade do SC, histórico de consumos, periodicidade de reposição e stock de 

segurança. O pedido de reposição de stock na aplicação informática é efetuado pelo ER pelo SC. 

Os pedidos de reposição dos stocks são depois validados pelo farmacêutico. Após validação o farmacêutico 

coloca o número do pedido informático no quadro destinado à DC, sendo que posteriormente o AO efetua o picking 

da medicação, para que seja feita a entrega no SC respetivo. Cada FS possui dias específicos para reposição, 

contudo sempre que se verifica a necessidade de reposição fora destes dias previamente estabelecidos, os SC 

podem efetuar pedidos urgentes, que serão entregues no mesmo dia em que são efetuados. 

De referir ainda, que é comum a administração de medicamentos em consultas, alguns destes que não fazem 

parte do stock dos serviços, pelo que requerem pedidos de autorização para a sua administração. Nesses casos, o 

medicamento previamente autorizado é fornecido ao SC no dia anterior à administração. 

 

7.2 Armazéns Avançados  

Um Armazém Avançado (AA) corresponde a um stock de medicamentos que se encontra nas FS de 

determinados SC, diferenciando-se pelo facto deste stock continuar a estar integrado no stock dos SF, estando 

sempre disponível para consulta e movimentação através da aplicação informática. 

A reposição de stock dos SC que possuem AA, tem por base os registos de consumo efetuados pelas equipas 

de enfermagem, de acordo com as prescrições médicas. Estes registos permitem que o FR avalie as necessidades, 

que são automaticamente comunicadas e de acordo com um consumo real, de forma a que seja feita a reposição, 

em dias definidos. A periodicidade de reposição de stock do AA depende da necessidade do SC e foi acordada 

com o enfermeiro chefe do respetivo SC, aquando a implementação do mesmo. 

Este sistema de reposição está implementado em vários SC do HB, apresentando inúmeras vantagens, 

nomeadamente redução dos custos, gestão mais eficaz e eficiente do circuito do medicamento, libertação da equipa 

de enfermagem para prestar cuidados ao doente e ainda um maior controlo dos níveis de stocks. 

 

7.3 Serviço de Urgência 

Em cada uma das salas do SU existe uma FS, na qual o stock foi definido entre o FR e o Enfermeiro chefe.  

No SU a reposição é da responsabilidade dos SF, pelo que um AO faz a contagem do stock e cria um pedido 

de acordo com as quantidades em falta (ou seja, diferença em relação ao stock máximo pré-definido) com o auxílio 

do Personal Digital Assistants (PDA). De seguida, o AO faz o picking dos produtos e respetivo débito com 

validação do farmacêutico. No caso dos medicamentos EF, a reposição do stock é efetuada pelo débito do produto 

ao doente, após emissão do pedido de requisição de EF pelo médico prescritor. 
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7.4 Bloco Operatório  

Tal como no SU, no BO também existe uma FS com stock pré-definido. Esta FS inclui uma farmácia central, 

recobro de Cirurgia Convencional e de Ambulatório, sala de Cesarianas de Urgência e sala de Histeroscopias. 

A contagem e reposição de stock ocorre de modo semelhante ao descrito para o SU. Um AO faz a contagem 

segundo uma calendarização estipulada para cada secção da FS e o resto do processo ocorre também nos mesmos 

modos que o descrito no SU, nomeadamente no que se refere aos medicamentos EF. Porém, no caso dos 

medicamentos armazenados no cofre e dos necessários para as histeroscopias o pedido informático é efetuado pelo 

ER. De referir, que no caso dos medicamentos EF (como p.e. o sugamadex) é o FR que prepara e debita a 

medicação, que posteriormente é entregue por um AO. 

Para além da reposição de stock nos dias previamente definidos, diariamente são enviados os medicamentos 

necessários para as cirurgias programadas do dia seguinte e que não fazem parte do stock do serviço. No caso de 

medicamentos EF, estes terão de seguir o respetivo circuito. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 75/2013, de 4 de junho, é dispensada medicação para o pós-operatório 

imediato aos doentes que são operados em Cirurgia de Ambulatório, de modo a garantir uma analgesia adequada, 

para um período máximo de 7 dias. Tratam-se de kits cuja reposição é efetuada mediante prescrição médica 

hospitalar. Para cada protocolo existem kits de 2 e de 3 dias e estes incluem ainda um folheto com a informação 

necessário ao doente. No HB os kits disponíveis são de paracetamol 1g PO (protocolo A), ibuprofeno 400 mg PO 

(protocolo B) e tramadol 50 mg PO + ondansetrom 8 mg SOS (protocolo C). 

 

7.5 Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes  

A UCIP apresenta um AA, em que o respetivo stock é armazenado e distribuído por um armazém 

automatizado (Pyxis®). Este é gerido por um software que garante uma melhor gestão do circuito do medicamento 

e contribui para a segurança da sua utilização, uma vez que o acesso é restrito e são introduzidos prazos de validade 

no sistema de forma a facilitar a localização dos que expiram num período de 2 meses. Aqui, armazena-se e 

distribui-se praticamente todos os medicamentos existentes na UCIP existindo algumas exceções como p.e. Gases 

Medicinais (GM) ou medicamentos de grande volume. O Pyxis® para além da estação localizada na UCIP apresenta 

ainda uma consola nos SF. Para os medicamentos deste sistema está definido ainda um stock máximo e um stock 

mínimo de modo a satisfazer as necessidades de consumo diário. Com base nestes valores e nos consumos, é feita 

a reposição em dias definidos e após análise pelo FR. 

No caso da medicação que não faz parte do stock da UCIP é necessário o FR validar a prescrição eletrónica 

de cada doente e a medicação é enviada por distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU). De referir 

que nos medicamentos sujeitos a legislação restritiva atua-se de acordo com a legislação em vigor. 

 

7.6 Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos  

Na Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN), tal como nos outros SC, o stock existente foi 

previamente definido entre este SC e os SF e a reposição é da responsabilidade dos SF.  No entanto, neste caso é 

utilizado um método diferente dos referidos, o método Kanban®.Ou seja, tal como na UCIP estão definidos um 

stock máximo e mínimo, mas neste caso é assinalado por um Kanban®. 

Na UCIN do HB, a reposição é efetuada três vezes por semana, mediante deslocação de um AO ao serviço 

que, com auxílio do Personal Digital Assistants, gera um pedido de reposição dos medicamentos que atingiram o 
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stock mínimo, a partir da leitura dos respetivos Kanbans®. Para o caso da medicação que não faz parte do stock 

procede-se de modo igual ao descrito para a UCIP. 

 

8. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A DIDDU assegura a distribuição individualizada dos fármacos por dia e por doente para os SC, em gavetas 

próprias, com o nome do doente, número do processo, serviço e cama. 

Os objetivos da DIDDU são: fornecer os medicamentos de forma individualizada por doente; aumentar a 

segurança do circuito do medicamento; diminuir custos, reduzindo desperdícios e racionalizando a terapêutica; 

diminuir o stock de medicamentos nos SC; aumentar a rastreabilidade do medicamento; promover a intervenção 

farmacêutica e aumentar o tempo disponível de enfermagem para o cuidado direto ao doente. 

Este processo tem início com a prescrição médica, seguindo-se a validação farmacêutica, a preparação da 

DIDDU, a sua distribuição aos SC, a administração aos doentes internados e termina com a devolução dos 

medicamentos não administrados.  

O farmacêutico desempenha um papel crucial no circuito do medicamento na DIDDU, uma vez que é o 

responsável por validar as doses e avaliar possíveis interações medicamentosas, colaborando na prescrição do 

medicamento adequado a cada doente. Posteriormente, são emitidos os mapas farmacoterapêuticos, onde constam 

os medicamentos prescritos a cada doente, para um período de 24 horas. Estes mapas são enviados para os 

equipamentos de dispensa semiautomáticos, nomeadamente para o Kardex® e FDS® (Fast Dispensing System). O 

FDS® efetua a reembalagem de fórmulas farmacêuticas orais sólidas permitindo a dispensa de medicamentos 

individualizados por doente, em embalagens seladas. Por sua vez, o Kardex® é um equipamento rotativo de 

armazenamento e dispensa que pode conter fórmulas farmacêuticas orais sólidas reembaladas no FDS® e outros 

medicamentos. Todos os medicamentos que pelas suas especificidades não constem nos equipamentos 

semiautomáticos, como os medicamentos armazenados no frigorífico, são colocados manualmente pelo Técnico 

de Diagnóstico e Terapêutica (TDT).  

O circuito de DIDDU resume-se da seguinte forma: Prescrição médica (médicos) → Validação 

farmacêutica (farmacêuticos) → Emissão de mapas farmacoterapêuticos (farmacêuticos) → Envio para 

equipamentos semiautomáticos (farmacêuticos) → Preparação das malas de dose unitária (TDT) → Entrega 

das malas de dose unitária (AO) → Administração dos medicamentos (enfermeiros) → Devolução de 

medicamentos não administrados (AO) 

 

9. Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório 

Os medicamentos dispensados aos doentes na UASF são comparticipados a 100% pelo Serviço Nacional de 

Saúde. Estes englobam fármacos de dispensa exclusiva hospitalar, mas também medicamentos comercializados 

em farmácia comunitária, como algumas classes de anti-hipertensores, para os quais existe uma legislação que 

possibilita a sua dispensa em regime de ambulatório (p.e. em casos de insuficiência renal crónica ou transplantação 

renal).18 A venda ao público de medicamentos que não estão sujeitos a uso exclusivo hospitalar também é possível 

e é regida pelo Decreto-Lei nº 44/204, de 2 de fevereiro de 1962 e Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de setembro. 

A dispensa da medicação é feita por um farmacêutico e tem como objetivo uma vigilância farmacoterapêutica 

permanente de doentes que estão sujeitos a terapêuticas mais complexas, associadas a perfis farmacocinéticos, 

farmacodinâmicos e farmacoeconómicos peculiares. 
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No ato da dispensa, o farmacêutico tem acesso ao processo clínico do doente, o que permite um atendimento 

personalizado. Assim, são fornecidas informações relativas ao uso racional do medicamento, prevenindo e 

resolvendo possíveis Problemas Relacionados com os Medicamentos.  

Todos os medicamentos dispensados na UASF necessitam do preenchimento de um EF, sendo o médico 

prescritor obrigado a elaborar o “Pedido de Autorização de Dispensa de Medicamentos em Regime de 

Ambulatório” sempre que inicia ou altera a terapêutica. Nos casos de início de terapêutica com indicação “off-

label”, ou seja, quando no RCM não tem a indicação pretendida o pedido tem de ser autorizado pela CES. 

No HB, o primeiro levantamento de medicamento na UASF tem de ser realizado pelo próprio doente, visto 

que é dada uma explicação pormenorizada sobre o tratamento a efetuar e é esclarecida qualquer dúvida existente. 

Nesta fase é fornecido um cartão de identificação onde consta o seu nome, número do processo e data a partir do 

qual poderá fazer o próximo levantamento. Nos levantamentos seguintes pode comparecer outra pessoa desde que 

apresente a sua identificação e o cartão referido anteriormente. No HB, a medicação é dispensada para 1 mês e as 

receitas são válidas por um período de 4 meses, prevalecendo sempre a mais recente. No entanto, é possível 

solicitar medicação para períodos superiores, desde que o pedido seja devidamente justificado. No momento da 

dispensa, a pessoa que recebe, assina um termo de responsabilidade em como levantou a medicação e que garante 

o correto uso da mesma e ainda um documento onde está discriminado a medicação levantada.  

Para além dos procedimentos gerais que regem a dispensa dos fármacos, existem algumas exceções. As 

receitas da talidomida apenas têm validade de 3 meses ou 1 mês, caso haja probabilidade de engravidar, devido ao 

seu efeito teratogénico. Após estes períodos são feitos exames e só se dá continuidade ao tratamento caso estes 

tenham um resultado favorável, incluindo um resultado negativo de gravidez. Sempre que é prescrita uma nova 

receita é obrigatório o preenchimento de um formulário específico pelo médico e farmacêutico. No início de cada 

tratamento é dado o livro do doente, ao respetivo, o qual deve ser apresentado sempre que for levantar a medicação. 

O início da terapêutica com somatropina, hormona de crescimento, necessita da autorização de uma Comissão 

Nacional e o preenchimento de um formulário próprio, no qual é identificado o doente e onde são estabelecidos os 

responsáveis pelo levantamento da hormona e registados todos os levantamentos. Visto que se trata de uma 

hormona de crescimento, e o percurso natural da terapêutica é aumentar a dose com o desenvolvimento da criança, 

o aumento da dosagem não necessita de uma nova autorização. Por sua vez, a dispensa de receitas de consultórios 

privados é regulamentada pela Portaria nº 48/2016 e para proceder ao seu levantamento, o doente tem sempre que 

juntamente com a receita apresentar um relatório médico. 

Relativamente à dispensa de medicamentos para doenças raras o procedimento é diferente, pois sendo raras, 

têm uma amostra populacional pequena, existindo uma base de dados a nível mundial (Orphanet) que agrega a 

informação e facilita o estudo das mesmas. Com base no mencionado, são estipulados hospitais de referência e de 

proximidade, sendo que estes últimos são responsáveis por reportar aos hospitais de referência toda a informação 

referente à dispensa destes medicamentos. Desta forma os hospitais de referência inserem todos os dados obtidos 

na base de dados e garantem a gestão dos stocks nos hospitais de proximidade.  

O farmacêutico também é responsável pela gestão das encomendas/reposições que são efetuadas com base 

no método do Kanban®. Para além disto, também coordena a distribuição da medicação com agendamentos 

nomeadamente para o Hospital de Dia (HD). Por último, realiza relatórios para monitorização da atividade do 

ambulatório e efetua o processamento do receituário de acordo com a legislação em vigor. 
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10. Gases Medicinais 

Os GM são aqueles que, na sua forma pura ou de mistura, cumprem os requisitos de medicamentos ou de 

dispositivos médicos, pelo que estão sujeitos a AIM, tal como os restantes medicamentos. 

No HB estão disponíveis quer medicamentos (Oxigénio, Ar Medicinal, Protóxido de Azoto, Óxido Nítrico), 

quer dispositivos médicos (Azoto Líquido, Árgon, Dióxido de Carbono, Hélio, Mistura de CO + HE + O2, 

Hexafluoreto de Enxofre, Hexafluroetano, Octafluorpropano). Estes gases estão armazenados de acordo com o 

descrito pelo “Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar”, ou seja, utilizando como 

reservatórios cilindros/garrafas ou reservatórios criogénicos. No que diz respeito aos cilindros ou garrafas, 

correspondem a um reservatório transportável, pressurizado, com uma capacidade máxima de 150 L, sendo 

obrigatório o cumprimento de requisitos ao nível da rotulagem, simbologia, material (alumínio nos casos em que 

se pretende que sejam mais leves, para facilitar o transporte em emergência, ou aço para volumes superiores) e 

ainda ao nível da cor (de acordo com a norma internacional (EN 1089- 3:2004), permitindo a identificação do gás 

pela cor da ogiva.19 Já os reservatórios criogénicos destinam-se a conter gases criogénicos ou liquefeitos a 

temperaturas muito baixas, e podem ser designados por cisternas, se colocados em veículos de transporte, ou por 

tanques, caso sejam fixos. No caso do HB existem três locais de armazenamento, sendo que em dois destes, 

localizados no interior do edifício, são armazenados os cilindros e no exterior encontra-se um outro armazém que 

inclui três tanques, dois de Oxigénio e um de Azoto, que são usados para gerar Ar Medicinal. Dada a especificidade 

e perigosidade dos GM, é obrigatório o cumprimento de todos os requisitos legais no seu armazenamento e receção, 

de forma a garantir a segurança.  

Os SF são responsáveis pelo circuito dos GM. A aquisição de cilindros é efetuada via correio eletrónico, 

sendo a nota de encomenda posteriormente enviada por fax, em dias definidos, e as necessidades avaliadas por 

contagem das garrafas cheias e vazias. A encomenda das garrafas das rampas é efetuada sempre que o Serviço de 

Eletromedicina informe os SF que a troca de garrafas vazias por cheias foi realizada nas respetivas rampas e a 

encomenda é efetuada pela mesma via que as anteriormente descritas. No que se refere aos recipientes criogénicos, 

é efetuado o pedido de enchimento quando atingem níveis inferiores a 50%.  

Ao nível da distribuição, os gases que se encontram em tanques são fornecidos desde a central até aos SC 

através de um circuito fechado composto por canalizações de cobre. Por outro lado, em cada serviço de 

internamento existe um stock de garrafas de GM previamente estabelecido entre a Direção do Serviço e os SF. 

Todos os dias um AO dos SF efetua a contagem, em todos esses SC, das garrafas de Oxigénio 5 L oxipra, 

registando-a num impresso específico. Nos restantes serviços, bem como para pedidos de outros GM, os SC 

efetuam a requisição via sistema informático Glintt®. O FR valida o pedido e dá indicação ao AO para 

fornecimento do mesmo. O transporte das garrafas é efetuado por um AO dos SF, em carro próprio, com garrafeira 

e cumprindo todas as normas de segurança. 

Tal como todos os outros produtos farmacêuticos, os GM requerem acompanhamento farmacoterapêutico, 

vigilância, gestão de risco e farmacovigilância, sendo de destacar o papel do farmacêutico no uso racional dos 

mesmos. 

 

11. Preparação de Medicamentos Manipulados 

A produção de medicamentos a nível hospitalar é uma prática cada vez menos comum devido à evolução da 

indústria farmacêutica. No entanto, determinadas situações exigem um produto personalizado evocando a 
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necessidade de produção de medicamentos manipulados.20  Para tal, os profissionais devem seguir as respetivas 

Boas Práticas, regulamentadas pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, bem como as normas que regulam a 

prescrição e preparação de medicamentos manipulados descritas no Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, de 

modo a garantir a qualidade, segurança e eficácia do produto final.21, 22 

 

11.1 Preparações Não Estéreis (Farmácia Galénica) 

A preparação de medicamentos manipulados é uma área altamente regulamentada e de grande notoriedade 

no HB, uma vez que permite suprimir as necessidades dos seus doentes quando os medicamentos existentes no 

mercado se tornam desadequados às suas condições. Assim, são concebidas diversas formas farmacêuticas, em 

diferentes doses e que se destinam a um doente específico ou ao stock dos SC. Entre estas destacam-se os papéis 

farmacêuticos, as soluções e suspensões orais, pastas e colutórios. São também elaboradas preparações 

farmacêuticas utilizadas em diferentes atividades clínicas, como o álcool a 50%, usado para conservação de 

produtos histológicos e soluções de iodeto de potássio ou sódio, empregues em eletroterapia, como condutores 

elétricos, entre outros. 

Sempre que é solicitado um medicamento manipulado, o FR pelo SC requisitante valida a prescrição médica. 

Se tudo estiver em conformidade, é efetuado o registo do pedido num ficheiro partilhado com o FR pela produção 

galénica, e inicia-se o processo de produção com a elaboração da ficha de preparação. Para tal, sempre que um 

manipulado é preparado pela primeira vez no HB, é necessário consultar bibliografia autorizada, como o 

Formulário Galénico Português. Posteriormente, estes documentos, são depositados na base de dados dos modelos 

de fichas de preparação de manipulados, ficando disponíveis para futuras preparações. Estas fichas apresentam 

informação inerente à manipulação, critérios de aceitação do produto final, indicações terapêuticas e um exemplar 

do rótulo. Por sua vez, este deve conter a denominação do manipulado, teor de substância ativa, identificação do 

SC/doente, lote interno, data de preparação e validade, via de administração, condições de conservação e a rubrica 

dos responsáveis pela manipulação, verificação e libertação de lote. 

A produção, realizada pelo FR ou TDT, ocorre em laboratório designado para o efeito, composto por áreas 

independentes destinadas às diferentes etapas da produção. É essencial que sejam cumpridos os critérios de 

higienização estabelecidos. As operações de pesagem e medição de volume são sujeitas a uma dupla verificação e 

os aparelhos de medida são submetidos a procedimentos anuais de calibração e manutenção. Após a preparação, 

devem ser avaliadas as caraterísticas organoléticas do produto e, quando necessário, realizados ensaios não 

destrutivos, como o pH, de modo a garantir que são cumpridas todas as exigências farmacopeicas. Por fim, o 

manipulado é acondicionado, rotulado e registado no ficheiro anual das preparações galénicas. As matérias-primas 

utilizadas na produção são debitadas ao SC pelo FR e as fichas de preparação são arquivados num dossier durante, 

pelo menos, 3 anos.  

 

11.2  Preparações Estéreis 

No HB, a produção de manipulados estéreis engloba duas áreas independentes: a Unidade Centralizada de 

Preparação de Citotóxicos (UCPC) e a Unidade de Preparação de Estéreis (UPE) não citotóxicos. O trabalho nestas 

áreas requer condições especiais de esterilidade, pelo que o seu acesso é restrito a pessoal autorizado e os 

profissionais devem usar farda hospitalar. Além disso, o acesso à UCPC e à UPE é feito através de uma sala de 

acesso comum, na qual são colocadas luvas, touca e protetor de sapatos, de modo a proteger estas áreas de 

contaminantes do exterior. A produção da UPE e UCPC é realizada no interior de uma Câmara de Fluxo Laminar 
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Vertical (CFLV) classe II tipo B2, equipada com filtros HEPA, garantindo a remoção de contaminantes e a 

proteção da preparação e do operador através de um fluxo de ar filtrado, descendente e unidirecional. A CFLV 

está instalada na sala limpa, que apresenta um ambiente de classe A e é constituída por superfícies lisas, 

impermeáveis e com esquinas arredondadas para minimizar a deposição de materiais e facilitar a limpeza. Na UPE 

esta sala apresenta uma pressão positiva e um baixo fluxo de ar de modo a proteger as preparações, ao passo que 

na UCPC a pressão é negativa para evitar a transferência de ar contaminado para o exterior. Por sua vez, na 

antecâmara, que estabelece a ligação entre as salas limpa e de apoio através de um sistema de duas portas que não 

podem estar abertas simultaneamente, a pressão é superior às áreas adjacentes, protegendo a sala limpa de agentes 

patogénicos. Deste modo, é necessário um rigoroso controlo ambiental das diversas áreas, devendo ser registados, 

duas vezes por dia, os valores de diferencial de pressão, temperatura e humidade. É na sala de apoio que são 

impressas as fichas de preparação/mapas de produção e rótulos, organizados os tabuleiros com o material 

necessário a cada preparação e efetuada a conferência e acondicionamento das mesmas. A passagem de material 

entre esta e a sala de preparação é realizada através de um transfer. 

Diariamente é avaliado o estado de limpeza das superfícies da CFLV e do transfer, através da recolha de 

amostras das superfícies em placas de contacto, e analisada a presença de contaminantes nas luvas do operador, 

recorrendo ao “teste dedadas da luva” em placas de gelose de sangue. Trimestralmente são ainda recolhidas 

amostras de ar ativo no interior da CFLV e da sala limpa. Desta forma, é fulcral uma limpeza eficaz da CFLV e 

do transfer no início e no fim de cada dia de trabalho. Os tabuleiros são de igual forma higienizados diariamente 

e a sala limpa é submetida a uma limpeza geral semanal. Todo o material utilizado na preparação deve ser passado 

por álcool a 70% e a CFLV deve ser desinfetada por radiação UV, no final da sessão de trabalho.  

O circuito de produção é semelhante em ambas as unidades, sendo da competência do farmacêutico a 

validação das prescrições médicas, a libertação dos lotes e a emissão das fichas de preparação/mapas de produção. 

A manipulação é realizada pelo farmacêutico ou TDT, devendo ser sempre submetida a uma dupla verificação por 

estes profissionais. Por sua vez, é da exclusiva responsabilidade do farmacêutico a elaboração dos devidos rótulos. 

O transporte destes manipulados é realizado em separado dos restantes medicamentos e em malas apropriadas às 

condições de conservação dos mesmos. 

A atividade anual é assinalada em ficheiro excel, no qual constam os nomes do preparado e do doente e ainda 

a informação relativa ao processo de produção.  

 

11.2.1 Unidade de Preparação de Estéreis - Nutrição Parentérica e Colírios 

Na UPE são preparadas bolsas nutrição parentérica (NP) prescritas, via sistema informático, pelos serviços 

de Neonatologia e Gastroenterologia Pediátrica do HB, para administração em regime de internamento ou 

ambulatório. Estas destinam-se sobretudo a prematuros e crianças com comprometimento intestinal, o que exige 

uma rigorosa organização dos dias de produção de modo a garantir que estes produtos chegam aos seus 

consumidores diariamente e com o máximo de componentes que a sua estabilidade permita. 

Antes de emitir as fichas de preparação e libertar os lotes, o farmacêutico valida as prescrições tendo como 

suporte as normas da Sociedade Portuguesa de Pediatria e do Clinical Nutrition, garantindo a compatibilidade, 

estabilidade e adequação da composição, e que a sua osmolaridade é compatível com a via de administração.23-25 

É de primordial importância assegurar a estabilidade das preparações, pelo que são usadas misturas binárias 

de NP constituídas por uma solução hidroeletrolítica (glicose, aminoácidos, eletrólitos, vitaminas e 

oligoelementos) e uma emulsão de lipídica, as quais são preparadas e acondicionadas em separado.23 A adição dos 
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constituintes na preparação da NP segue uma ordem estabelecida de modo a evitar a formação de precipitados e 

outras incompatibilidades que possam comprometer a segurança e qualidade da preparação.  

Para avaliação da técnica assética e consequente esterilidade do seu conteúdo, diariamente são recolhidos 8 

mL do conteúdo de 3 bolsas escolhidas de forma aleatória. Destes, 7 mL são cultivados, separadamente, em 3 

meios de cultura para deteção de bactérias anaeróbias, aeróbias e fungos. O 1 mL sobrante, bem como os 8 mL 

das restantes bolsas de NP preparadas são armazenados e servirão de contra-análise em casos de complicações que 

se suspeite resultar de uma contaminação da preparação. 

Na UPE são também preparados colírios de Vancomicina 50 mg/ml, Ceftazidima 50 mg/ml, Voriconazol 10 

mg/ml, Ciclosporina 0,05% e 0,1% e Clorohexidina 0,02%, mediante prescrição médica e, em casos de dispensa 

em ambulatório, da respetiva autorização. De modo a facilitar a sua identificação, o rótulo destas preparações 

apresenta uma cor representativa de cada uma das substâncias ativas. 

Dada a fotossensibilidade da NP e dos colírios, é utilizado papel de alumínio e embalagens opacas para 

proteção destes manipulados, os quais são armazenados no frio, com uma etiqueta vermelha identificativa, em 

embalagem selada. 

 

11.2.2 Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

Os medicamentos citotóxicos apresentam um caráter nocivo para a saúde humana, pelo que os profissionais 

responsáveis pela sua manipulação devem estar cientes dos riscos e cuidados que esta atividade acarreta e 

informados sobre os planos de atuação em caso de acidente. Além disso, o pessoal da UCPC deve ser submetido 

a exames médicos para despiste de fatores de risco que os impossibilitem de contactar com este tipo de 

medicamentos. No HB, a produção diária está a cargo de duas equipas, cada uma das quais constituída por um 

farmacêutico e um AT, de modo a garantir que cada profissional manipula apenas 2 horas por dia, minimizando o 

tempo de exposição e a probabilidade de ocorrência de erros associados à fadiga dos operadores. Face ao risco 

inerente à manipulação destes compostos, estas equipas devem ser substituídas periodicamente por outros 

profissionais habilitados. 

A UCPC é responsável pela preparação dos tratamentos de oncologia administrados no Hospital de Dia 

Oncológico (HDO). Desta forma, perante uma prescrição médica, o farmacêutico responsável pelo hospital de dia 

oncológico (FRHDO) procede à sua validação, confirmando se as doses indicadas estão em concordância com as 

caraterísticas e parâmetros bioquímicos do utente e ajustando o volume dos sacos em função da concentração 

pretendida. Se tudo estiver em conformidade, o FRHDO atribuí um lote interno à preparação e assinala, num 

ficheiro partilhado, a necessidade de produção da mesma. Na UCPC, o farmacêutico é responsável pela dupla 

validação da prescrição e emissão dos mapas de produção e rótulos, os quais devem obedecer a requisitos 

específicos. Devem ser registados os lotes e prazos de validade de todos os componentes utilizados na manipulação 

e os mapas de produção são assinados pelo operador, supervisor e responsável pela libertação do lote.  

Na câmara é privilegiada a produção por fármaco, de modo a evitar desperdícios e a tornar o processo mais 

rentável economicamente. Para além disso, sempre que há sobras de fármacos, estas devem ser sinalizadas com 

uma etiqueta, na qual é indicada a data e hora de abertura, guardadas em condições compatíveis com a sua 

estabilidade e utilizadas na próxima preparação que contenha esse medicamento. Em caso de impossibilidade de 

reutilização, o farmacêutico procede ao abate do produto informaticamente.  

Os tratamentos preparados são verificados pela equipa da sala de apoio e acondicionados de acordo com as 

suas caraterísticas de estabilidade. Assim, devem ser revestidos por papel de alumínio, caso sejam fotossensíveis 
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e acompanhados com uma etiqueta vermelha se exigirem conservação no frio. Todos os tratamentos são 

identificados com etiqueta roxa indicativa de medicamentos citotóxicos e embalados em sacos hermeticamente 

selados. De modo a controlar a técnica assética dos operadores, semanalmente é realizado o teste media fill. 

Os produtos citotóxicos são geridos através do método Kanban®, de forma independente dos outros 

medicamentos disponibilizados nos SF. O farmacêutico da UCPC deve assim efetuar o débito, por doente, dos 

produtos utilizados em cada preparação, com indicação dos lotes e prazos de validade, para que seja possível a sua 

rastreabilidade.  

Na UCPC, a higienização da CFLV é reforçada a cada troca de turno e sempre que as preparações assim o 

exijam, como é o caso das preparações de uso oftálmico e das destinadas a administração intratecal. Estas requerem 

também um transporte em malas próprias, com sinalética adequada e separado dos restantes tratamentos. A 

preparação dos colírios de mitomicina também envolve uma prévia limpeza à CFLV e a utilização de material de 

acondicionamento e rótulos esterilizados. 

 

12. Hospital de Dia  

No piso 1 do HB está localizado o Hospital Dia Médico (HDM) e o HDO, com acesso facilitado de forma a 

proteger a saúde destes doentes que se encontram mais debilitados. Por sua vez, o HD dispõe de uma farmácia de 

ambulatório, onde trabalham farmacêuticos em colaboração com outros profissionais de saúde, servindo de suporte 

a estas unidades (HDO e HDM) e permitindo que os doentes tenham acesso à medicação. 

No HDO o farmacêutico tem um papel fundamental no circuito dos medicamentos citotóxicos, 

nomeadamente na validação das prescrições. No que diz respeito a este circuito, o primeiro passo é dado pelo 

Médico Oncologista, que faz as prescrições dos tratamentos por seleção de um protocolo pré-definido. A partir 

deste momento, sempre que o doente fizer tratamento terá de, no dia anterior ou no próprio dia, fazer análises para 

que, com base nos seus resultados e nas suas condições físicas, os enfermeiros possam tomar uma posição sobre a 

realização ou não do tratamento, de acordo com o protocolo definido pelo serviço (critérios de realização de 

quimioterapia). Em determinadas situações pode ainda ser encaminhado para o médico para reavaliação. Já no 

caso particular da pneumologia, toda a avaliação é da responsabilidade do médico. Depois disto, os enfermeiros 

entregam o processo ao FRHDO. Com base nestes processos, o farmacêutico valida então as prescrições, sendo 

que esta validação inclui vários aspetos, entre os quais o protocolo prescrito (em concordância com o diagnóstico), 

a dose (de acordo com a superfície corporal, peso ou formula de Calvert), número de ciclos e via de administração. 

Caso sejam detetadas discrepâncias o FRHDO confirma com o médico de urgência que faz as alterações 

necessárias no processo clínico do doente. Às prescrições validadas é atribuído um lote interno seguindo a estrutura 

“CITO-AAAAMM-número sequencial”. Estas validações são posteriormente introduzidas num ficheiro 

partilhado, definindo a produção dos citotóxicos na câmara pelo que devem ocorrer dentro dos horários definidos 

para que não haja atrasos. O FRHDO emite ainda os mapas de saídas informaticamente, permitindo os débitos dos 

produtos consumidos nas preparações. 

Os tratamentos são então preparados, de acordo como o descrito no tópico “citotóxicos” e as preparações são 

depois transportadas por um AO para o HD segundo um horário estabelecido e com circuito específico, em malas 

próprias, fechadas e com sinalética adequada. Estas são recebidas no HDO pelo farmacêutico, que verifica a 

integridade das preparações e faz ainda uma dupla conferência juntamente com o enfermeiro onde se confirma se 

a medicação enviada corresponde à registada no mapa. Neste processo os intervenientes devem tomar medidas de 

proteção individual como o uso de luva e batas descartáveis. Por fim é feita a administração, onde o ER pelo doente 
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confirma mais uma vez a prescrição no programa informático e na eventualidade de algum erro detetado este é de 

imediato comunicado ao FRHDO para que seja resolvido rapidamente. 

Porém a função do farmacêutico vai muito para além disto, sendo este também responsável pela dispensação 

da quimioterapia oral aos doentes, em dias definidos em regime de ambulatório e em quantidade suficiente até à 

próxima sessão de quimioterapia. Para além disso, o farmacêutico também faz uma ronda na sala onde os doentes 

fazem tratamento de forma a disponibilizar a medicação prescrita. Os doentes têm direito a esta medicação de uma 

forma gratuita, nomeadamente antieméticos (p.e. Ondansetron 8 mg e Metoclopramida 10 mg ,para os quais são 

preparados kits por um AO), bem como outros medicamentos não tão frequentes e que, devido a serem 

medicamentos de alto risco terapêutico, são preparados de forma individualizada, exigindo que os doentes assinem 

um documento que comprove a entrega e um  outro de como se responsabilizam pelo bom uso do medicamento, 

como se verifica por exemplo com o Filgastrim.  

No HDM são tratadas outras doenças, também em regime de ambulatório, associadas a áreas como a 

reumatologia, neurologia, gastroenterologia, urologia, medicina física e de reabilitação e ginecologia, sendo 

necessários tratamentos com citotóxicos para estas indicações aplica-se o mesmo circuito descrito para o HDO. 

Contudo, no HDM o uso de citotóxicos ocorre de forma esporádica quando comparada com o HDO.  

Relativamente ao HD, em particular aos citotóxicos, interessa ainda destacar alguns exemplos que requerem 

especial atenção, nomeadamente os alcaloides da Vinca cuja via de administração tem de ser exclusivamente 

intravenosa, podendo ser fatal por outras vias, pelo que apresentam orientações específicas para a prescrição e 

administração. Por outro lado, os medicamentos cuja via de administração é intratecal apresentam um circuito 

diferente para evitar erros (dado o risco de toxicidade por esta via) pelo que diferem dos restantes ao nível do 

transporte, do saco e da etiqueta, que neste caso é vermelha. Por fim, para os medicamentos de administração 

subcutânea a etiqueta é de cor verde. 

 

13. Intervenção Farmacêutica  

13.1 Monitorização Farmacocinética  

A farmacocinética consiste no estudo da absorção, distribuição, metabolização e excreção de fármacos.26  Os 

dados obtidos neste estudo têm como objetivo, analisar a evolução temporal das concentrações dos fármacos e 

metabolitos no organismo e consequentemente avaliar a resposta farmacológica dos fármacos.26  

Na farmacocinética é possível transformar os dados em modelos adequados, sendo estes utilizados para fazer 

previsões sobre resultados de estudos futuros ou séries de ensaios, os quais requeriam tempo e custo elevados.26  

O Manual de Farmácia Hospitalar define farmacocinética clínica como um campo da farmácia hospitalar que 

se centra na administração correta de fármacos tendo como base a medição de níveis séricos desse mesmo fármaco, 

melhorando assim a eficácia terapêutica através de um controlo terapêutico individualizado.27 

No HB, são utilizados como programas informáticos de apoio, o PK solutions pharmacokinetic software® e 

o Kinetidex®, baseados em princípios gerais da farmacocinética e dados clínicos e demográficos do doente. Estes 

softwares estimam sempre que possível os parâmetros farmacocinéticos com base em dados populacionais e 

individuais, simulam a evolução temporal das concentrações plasmáticas e permitem o aumento da base de dados 

pré-existente (métodos Bayesianos).    

Através da análise das concentrações séricas num momento específico, que varia conforme a farmacocinética 

do fármaco em estudo, e tendo em consideração as caraterísticas individuais de cada doente é possível 
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individualizar a terapêutica de forma a potencializar os efeitos terapêuticos, diminuir o risco de ocorrência de sobre 

ou subdosagem e consequentemente reduzir o insucesso terapêutico. Para além disto, consegue-se minimizar a 

frequência e gravidade de problemas relacionados com a medicação, tempo de internamento e custos. Pode 

também recorrer-se a esta monitorização em casos de suspeita de falta de adesão, resposta insuficiente/ausente, 

necessidade de garantir segurança e/ou eficácia, existência de reações adversas, suspeita de sobredosagem, 

suspeita/risco de interações e fatores que afetam comportamentos farmacocinéticos.    

A otimização do efeito terapêutico não depende apenas do fármaco, mas também está relacionado com a 

história clínica do doente. Por exemplo, insuficientes renais, queimados, doentes com fibrose quística e 

politraumatizados podem necessitar de doses mais elevadas ou mais reduzidas de determinado fármaco, 

comparativamente a doentes sem esta história clínica. Deste modo, as características do fármaco e informação 

clínica condicionam a escolha do modelo farmacocinético.   

É ainda necessário ter atenção a populações com características particulares, como é o caso da população 

pediátrica e neonatal, que apresentam modificações farmacocinéticas decorrentes do seu desenvolvimento.  

A monitorização farmacocinética não se aplica a todos os fármacos. Só se justifica a fármacos que apresentem 

pelo menos uma das seguintes condições: boa relação entre concentrações séricas e efeito ou toxicidade, margem 

terapêutica estreita, relação dose-efeito variável, dificuldade de avaliar eficácia clinicamente, entre outras. Por 

exemplo, na população pediátrica/neonatal o HB selecionou a gentamicina, vancomicina, fenobarbital e citrato de 

cafeína para serem sujeitos a monitorização farmacocinética.  

O momento da colheita da amostra, para efetuar o doseamento, depende de razões clínicas, mas idealmente 

deve ser colhido após ser atingida a fase estacionária, fase em que a concentração plasmática tem maior relação 

com a resposta. Este procedimento deve ser realizado tendo em conta o tempo de tratamento, horários de 

administração e a via de administração e por isso é necessária a intervenção de uma equipa multidisciplinar. 

Para analisar os resultados é necessário conhecer qual o objetivo da monitorização (individualização, 

toxicidade, entre outros) e comparar as concentrações séricas obtidas com os valores de referência. Assim, é 

elaborado um relatório farmacocinético que tem em consideração o historial clínico do doente e avalia se a 

concentração sérica obtida corresponde aos valores de referência. Com base nisto, faz-se o ajuste posológico para 

o doente em particular. 

 

13.2 Reconciliação Terapêutica  

Segundo a Direção Geral da Saúde, a reconciliação da medicação consiste num “processo de análise de 

medicação de um doente, sempre que ocorrem alterações na medicação, com o objetivo de evitar discrepâncias, 

nomeadamente omissões, duplicações ou doses inadequadas, promovendo a adesão à medicação e contribuindo 

para a prevenção de incidentes relacionados com a medicação”.28 A discrepância na medicação é definida como a 

“diferença entre a medicação habitual do doente e a medicação instituída em cada momento de transição de 

cuidados, como medicamentos suspensos, adicionados ou substituídos, que pode ser intencional ou não”.28  A 

reconciliação terapêutica deve ser efetuada nos pontos críticos de transição de cuidados, como é o caso da 

admissão, alta hospitalar e na transferência intra ou inter instituições. 28   

A reconciliação terapêutica é um processo multidisciplinar onde a equipa trabalha de forma a manter 

atualizada a lista de medicação de cada doente bem como outras informações relevantes como suplementos 

nutricionais, alergias, reações adversas a medicamentos, medicamentos não sujeitos a receita médica, entre 

outros.28  
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No HB, este processo, está dividido em quatro fases:  fase I – Recolha da lista de medicação, pelo enfermeiro, 

no momento da admissão do doente; fase II – Comparação, pelo farmacêutico, da lista de medicação recolhida 

com a medicação prescrita no internamento e identifica as discrepâncias; fase III – Análise, pelo médico, da(s) 

discrepância(s) identificada(s) e posterior intervenção, caso estas não sejam intencionais; fase IV – Reconciliação 

da medicação para o domicílio, realizada no momento da alta hospitalar, de forma a garantir que não há 

discrepâncias comparativamente à medicação feita a nível hospitalar.  

 

13.3 Sessões de Esclarecimento/Ensino ao Cuidador Informal  

No serviço de Medicina Interna são realizadas sessões semanais de esclarecimento/ensino, que têm como 

finalidade esclarecer, apoiar e informar o Cuidador Informal na área da saúde. Nas sessões está presente uma 

equipa multidisciplinar, constituída por um farmacêutico, um enfermeiro e um nutricionista. São fornecidas 

informações sobre a área nutricional e sobre a prestação de cuidados, pelo nutricionista e enfermeiro, 

respetivamente. O farmacêutico transmite informações sobre o Uso Racional do Medicamento, como aliado na 

promoção da saúde e prevenção da doença. O carácter informal destas sessões aproxima os Cuidadores Informais 

com a equipa multidisciplinar. 

 

14. Ensaios clínicos 

Os ensaios clínicos consistem no estudo, em seres humanos, de um ou mais fármacos para determinado efeito 

clínico. O desenho/esquema de um ensaio clínico emerge de um promotor que inicia o seu estudo com os ensaios 

pré-clínicos. Verificando-se resultados positivos nesta fase avança-se para os ensaios clínicos, onde o(s) 

fármaco(s) são estudados em quatro fases distintas: ensaios fase I, fase II, fase III e fase IV sendo que nesta última 

etapa o fármaco já se encontra no mercado.  

Numa fase inicial, o promotor escolhe os países e os centros de estudo onde quer implementar o ensaio 

clínico. Uma vez selecionado o centro de estudo, o promotor fornece a documentação necessária, nomeadamente 

o protocolo do ensaio (documento que descreve objetivos, conceção, metodologia, aspetos estatísticos e 

organização do ensaio) e a brochura do investigador (compilação dos dados clínicos e não clínicos do medicamento 

experimental). Para além disto, garante licenças/autorizações especificas para o uso do medicamento experimental, 

pois todos os profissionais intervenientes têm de ser treinados e autorizados para o ensaio em questão, seguindo 

sempre as boas práticas clínicas, o que também se aplica aos farmacêuticos da área da produção que são 

responsáveis pela preparação de manipulados. No HB, ao contrário do habitual, a dupla verificação dos 

manipulados é feita obrigatoriamente por dois farmacêuticos, pois foi o acordado entre a direção do serviço e o 

2CA-Braga (Centro Clínico Académico Braga, Associação). 

Após todos estes procedimentos, cabe ao médico identificar um bom candidato e posteriormente propor o 

ensaio ao doente. Só após o doente assinar o consentimento informado é que o médico o pode estudar quanto aos 

critérios de inclusão e exclusão. Estando este “screening ok”, caso se trate de um estudo de múltiplos braços, 

procede-se à randomização no IWRS (Interactive Web Response System) que aloca o doente no ramo do fármaco 

em estudo ou do fármaco comparador/placebo de acordo com a estatística requerida para o estudo.  

As encomendas/stocks são geridos pelo promotor e a sua receção é realizada por um farmacêutico com as 

particularidades que lhe são exigidas. Durante todo o transporte, o medicamento é acompanhado por um 

dispositivo de controlo da temperatura, que no momento da receção permite a análise das variações de temperatura, 

https://www.medpace.com/capabilities/technology/interactive-voiceweb/
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comprovando a segurança e estabilidade do mesmo. Após verificação de todas as exigências faz-se a confirmação 

da receção no programa supracitado.  

O armazenamento também tem um controlo apertado da temperatura/humidade e valores fora do intervalo 

recomendado, tanto no transporte como no armazenamento, têm de ser reportados ficando normalmente os 

fármacos em quarentena até o farmacêutico receber ordem para os administrar ou rejeitar. 

A dispensa tem início com a receção do formulário de prescrição, sendo que o sistema Interactive Web 

Response System seleciona o número específico ou lote fármaco/kit a administrar a cada doente.  

A recolha da medicação não utilizada pelo doente é função do farmacêutico, verificando, com base nisto, a 

adesão á terapêutica. A medicação devolvida é armazenada nos serviços farmacêuticos sendo recolhida pelo 

promotor. 

Todas as informações do doente e etapas dos ensaios clínicos são documentadas e arquivadas pelo menos 

durante 15 a 20 anos. As visitas de monitorização realizadas pelo monitor durante o ensaio clínico têm como 

objetivo verificar/acompanhar continuamente todos os processos envolvidos e transmitir essas informações ao 

promotor. 

No caso específico do HB, estes ensaios realizam-se em parceria com o 2CA-Braga (Centro Clínico 

Académico Braga, Associação), sendo a equipa constituída por pelo menos três farmacêuticos. Nos SF do HB 

existe uma área de acesso restrito dedicada aos ensaios clínicos, onde atualmente estão a decorrer ensaios de fase 

II, III e IV e futuramente iniciarão ensaios de fase I. Para que se possa realizar um ensaio clínico, este tem de ser 

previamente aprovado pela Comissão de Ética para a Investigação Clínica, pela Comissão Nacional de Proteção 

de Dados, pelo INFARMED, pelo próprio hospital e pelo 2CA-Braga. 

 

Trabalho Desenvolvido no Hospital de Braga 

Nutrição Parentérica Pediátrica no Domicílio 

Nas crianças, tal como nos adultos, a NP é um tipo de nutrição artificial administrada por via intravenosa, 

requerida como via de nutrição alternativa ou complementar, quando as vias oral ou entérica não são capazes de 

suprimir as necessidades energéticas do doente.29, 30 Neste sentido, está frequentemente associada à síndrome do 

intestino curto, diarreia intratável da infância, pseudo-obstrução intestinal crónica, e menos frequentemente, a 

doenças inflamatórias intestinais (como a Doença de Crohn) e a complicações não digestivas (imunodeficiências, 

tumores, doenças metabólicas, comprometimento neurológico com hiperestesia intestinal).29 

Esta tecnologia de nutrição artificial pode ser aplicada não só a nível hospitalar, mas também domiciliar, 

desde que sob o comando de cuidadores devidamente treinados, tendo-se verificado, ao longo da última década, 

um aumento substancial da sua utilização, devido à melhoria da composição das fórmulas de NP e dos cateteres 

utilizados, maior qualidade dos cuidados prestados, avanços no tratamento cirúrgico e maior conhecimento em 

termos de prevenção e tratamento de complicações, nomeadamente no que concerne aos cuidados diários com os 

cateteres.29, 31 

São vários os critérios a que se deve obedecer para a implementação da NP em regime de ambulatório, como 

a estabilidade clínica do doente no que concerne à patologia inerente e à exigência de fluídos e eletrólitos, 

dependência desta via nutritiva por um período igual ou superior a 3 meses e ter um cateter central venoso 

instalado.29 Adicionalmente, os pais/cuidadores devem estar preparados para receber estes doentes em casa, pelo 

que devem ser informados, avaliados e preparados em termos práticos e emocionais, sendo que as condições de 
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habitação devem igualmente satisfazer as exigências. Por sua vez, deve ser disponibilizado ao doente a bolsa de 

NP juntamente com o equipamento necessário à sua administração, bem como o apoio de uma equipa 

multidisciplinar de profissionais de saúde, tanto do hospital especializado, como do hospital da sua área de 

residência.29, 32 

Atualmente, o HB disponibiliza a NP e o equipamento adicional a 3 crianças em regime de ambulatório, as 

quais padecem da síndrome do intestino curto, volvo intestinal ou encefalopatia hipóxico-isquémica. Estas bolsas, 

sob a forma de misturas binárias, são preparadas na UPE seguindo determinados critérios, nomeadamente em 

termos de estabilidade, de modo a que os pais/cuidadores apenas se desloquem ao HB 3 vezes por semana 

(segunda, quarta e sexta-feira).  Desta forma, foi-me proposta a realização de uma apresentação aos farmacêuticos 

e TDT envolvidos na preparação e cedência das bolsas de NP para administração domiciliária, a qual consta no 

Anexo 1. Tive assim a oportunidade de explorar um pouco mais todos os aspetos inerentes a esta temática, desde 

critérios para implementação da NP no domicílio, à constituição e estabilidade das bolsas, administração, 

complicações e outros aspetos associados à NP em regime de ambulatório.25, 29, 33-40 Infelizmente, por falta de 

tempo foi impossível realizar a apresentação aos profissionais do HB, contudo a mesma foi lida, corrigida e 

aprovada pela farmacêutica responsável pela UPE.  

De uma forma geral, a elaboração desta apresentação e a pesquisa bibliográfica à mesma subjacente foram 

uma ótima oportunidade de aprendizagem sobre um tema para o qual tinha um grande desconhecimento, tendo, 

por isso contribuído para o meu enriquecimento pessoal e, essencialmente, profissional. 
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Anexos 

Anexo 1- Apresentação “Nutrição Parentérica Pediátrica no Domicílio” 
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