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Resumo 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o meu estágio 

curricular em Farmácia Comunitária na Farmácia Azevedo sob orientação da Dr.ª Isabel 

Vale, entre os meses de janeiro e março de 2020 e na Farmácia do Sameiro, de maio a 

setembro, sob orientação do Dr. Luís Cantante. 

O estágio curricular é uma oportunidade única de consolidar os conhecimentos 

adquiridos durante a formação em Ciências Farmacêuticas, e colocando-os em prática, num 

ambiente vigiado por profissionais que nos orientam e esclarecem as nossas dúvidas. A 

minha passagem tanto pela Farmácia Azevedo como pela Farmácia do Sameiro, foi um 

exemplo dessa aprendizagem e cooperação entre todos os profissionais que lá trabalham, 

de forma a garantir uma transmissão de conhecimento recíproco.  

Este relatório está dividido em duas partes: uma primeira parte onde está descrito o 

funcionamento da farmácia e as tarefas realizadas e uma segunda parte que engloba os 

projetos desenvolvidos. Cada uma destas partes está dividida numa parte A, que diz respeito 

à Farmácia Azevedo, e numa parte B, correspondente à Farmácia do Sameiro.  

O primeiro projeto, realizado na Farmácia Azevedo, envolveu a criação de materiais 

informativos para partilha nas redes sociais da farmácia, com o objetivo de esclarecer 

dúvidas comuns da população. Estes materiais englobaram os temas “Medidas para 

combater a COVID-19”, “Um lembrete ao cuidado das mãos”, “O que fazer durante o período 

de quarentena ou isolamento” e “Como cuidar do animal de companhia durante a 

quarentena”. Assim, os seguidores da Farmácia Azevedo puderam usufruir de uma fonte de 

informação confiável com alguns conselhos úteis para facilitar a vivência numa nova 

realidade. 

O segundo projeto, realizado na Farmácia do Sameiro, intitulado “COVID-19 e a 

Diabetes Mellitus” teve como objetivo a associação de dois temas que, de forma 

independente, são pertinentes (a COVID-19 como uma emergência de saúde pública e a 

Diabetes Mellitus pela sua prevalência e complicações associadas) e que levantaram 

diversas questões quando associados. Este projeto resultou na elaboração de um cartaz 

informativo para que os visitantes da farmácia recebessem informação de forma simples e 

concisa. 

O terceiro projeto, também realizado na Farmácia do Sameiro, denominado “Micoses 

nos Pés”, foi escolhido dada a elevada procura por parte dos utentes de produtos para esta 

infeção. Foi elaborado um cartaz informativo onde os utentes podiam facilmente identificar-

se ou não com o problema, com algumas medidas para o combater. Foi também realizado 

um inquérito através da plataforma GoogleForms com o objetivo de concluir acerca da 

adesão à terapêutica nos tratamentos para micoses e onicomicoses.  



      

IV 
 

Assim, este relatório compreende todas as atividades realizadas por mim durante os 

seis meses de estágio em Farmácia Comunitária, os projetos criados e as conclusões que 

foi possível retirar dos mesmos.  
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1. Introdução 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem como objetivo a formação de 

profissionais habilitados a exercer atividades relacionadas com a profissão farmacêutica, a 

diversos níveis de especialização, sendo que em cada 100 farmacêuticos, 59 pertencem à 

fatia da Farmácia Comunitária (FC).1 Desta forma, o estágio profissionalizante na área da 

FC é um caminho fulcral na formação de um farmacêutico. É durante o período de estágio 

que os conhecimentos adquiridos ao longo do curso são postos em prática enfrentando, 

ainda assim, diversos desafios inerentes à prática farmacêutica e ao contacto com os 

utentes. Cada utente é diferente e único, portanto, cada atendimento é uma aprendizagem 

e deve ser personalizado à situação em si, por mais que esta nos pareça familiar. Deste 

contacto direto com o utente, surge a importância do papel de um farmacêutico na dispensa 

e aconselhamento de medicamentos. Esta atividade é por si sujeita a grande 

responsabilidade sendo que, ao longo do estágio, somos integrados numa equipa de 

profissionais que nos ajudam em todos os desafios inerentes à prática farmacêutica. 

O meu estágio profissionalizante decorreu no período de 13 de janeiro a 6 de março na 

Farmácia Azevedo (FA), na Senhora da Hora, tendo este sido interrompido de acordo com 

as medidas de contenção tomadas para controlo da pandemia do COVID-19. Este 

enquadrou-se numa altura particularmente difícil para o país e para o mundo. Como 

profissional de saúde, o farmacêutico tem um papel de elevada importância na linha da frente 

ao combate a esta pandemia. É à farmácia que se dirigem diariamente centenas de utentes 

para obter resposta às suas dúvidas, em primeira instância, sendo o quotidiano dos 

farmacêuticos uma grande batalha nestas circunstâncias. A conselho da minha orientadora 

e Diretora Técnica (DT) da FA, interrompi o estágio até ser garantida a minha segurança. 

Por motivos de força maior, o local de estágio teve de ser alterado, tendo sido retomado a 5 

de maio, já na Farmácia do Sameiro (FS) em Penafiel, onde o finalizei, a 11 de setembro. 

No cronograma abaixo (tabela 1), estão apresentadas as tarefas realizadas dos meses 

nas farmácias. 
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Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas na FA (a verde) e na FS (a azul) 

Atividades 

desenvolvidas 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN  JUL AGO SET 

Receção de 

encomendas 

          

Reposição de stocks           

Controlo dos PV           

Preparação de 

manipulados 

          

Preparação de 

encomendas 

          

Realização de 

encomendas 

          

Assistência a 

atendimentos 

          

Atendimento 

autónomo 

          

Devolução de 

produtos  

          

Projeto 1: Materiais 

para as redes sociais 

          

Projeto 2: “DM e a 

COVID-19” 

          

Projeto 3: “Micoses 

nos pés” 
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Parte IA: Farmácia Azevedo e Atividades Desenvolvidas  

2. Organização da Farmácia Azevedo  

2.1. Localização Geográfica e Público-alvo 

A FA localiza-se na Rua Joaquim Pinto nº62 em Senhora da Hora, concelho de 

Matosinhos, distrito do Porto. Nas suas periferias, encontra-se o metro da Senhora da Hora, 

uma diversidade de escolas (desde o jardim de infância até ensino secundário), o centro de 

saúde, lar de idosos (Lar Canto d’Encanto) e diversos pontos comerciais como cafés e 

mercearias. Encontra-se, portanto, numa zona movimentada e de fácil acesso, o que se 

traduz na diversidade e heterogeneidade dos utentes que a visitam.  

 

2.2. Horário de Funcionamento 

A FA encontra-se em funcionamento todos os dias úteis das 8h30 às 19h30, 

encontrando-se encerrada para almoço entre as 13h e as 14h, e aos sábados funciona das 

8h30 às 13h. Encontra-se encerrada aos domingos e feriados de acordo com o estipulado 

na Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro. Todos os utentes podem verificar estas 

informações pois encontram-se afixadas de forma visível na porta de entrada da farmácia. 

Para além disto, a FA assegura serviço permanente, que figura desde a hora de 

encerramento até à hora de abertura do dia seguinte, de forma rotativa com outras 

farmácias, sendo este coordenado pela Administração Regional de Saúde do Norte. 

O meu estágio foi realizado de 13 de janeiro a 6 de março, durante os dias úteis, das 

9h às 18h, com 1h de pausa para o almoço, entre as 13h e s 14h. Por este motivo, pude 

percecionar os horários de maior movimento na farmácia, uma vez que estive presente 

durante a maior parte do período de funcionamento da farmácia.  

 

2.3. Espaço físico e funcional 

A FA cumpre com o estabelecido pelo Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007 de 31 de agosto, 

que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina, possuindo tanto um espaço 

exterior como interior que garante a adequada segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos aliada a uma boa acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do 

pessoal.   

 

2.3.1. Espaço exterior 

A sinalização da farmácia está feita com a presença de um display em forma de cruz 

verde, iluminado se esta se encontrar aberta. A par disto, está identificada com o nome “FA” 

num letreiro na fachada e o nome da DT. Da parte exterior, é possível ver a montra pela 

vidraça que é renovada frequentemente e cujo principal objetivo é dar a conhecer as 

novidades e promoções de produtos de dermocosmética ou outros Medicamentos Não 
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Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), sendo a organização da mesma feita tendo em conta 

a estação e/ou festividades. A entrada é feita através de um passeio que dá acesso à porta 

para o interior, estando esta aberta a maior parte do tempo, facilitando o acesso a pessoas 

de mobilidade reduzida, cumprindo assim com o disposto pelo artigo 10º do Decreto-Lei nº 

307/2007. 

 

2.3.2. Espaço interior 

O espaço interior é composto pela zona de front office, dividido na zona de 

atendimento ao público geral e no gabinete de atendimento personalizado, e back office que 

inclui o armazém, laboratório, zona de receção de encomendas, instalações sanitárias e 

gabinete da DT, cumprindo assim com o disposto pelo artigo 29º do decreto-lei nº75/2016. 

 

2.3.2.1. Front office 

A zona de atendimento ao público inclui um balcão com três postos de atendimento, 

sendo que cada um conta com a presença de um computador. Ao redor de toda esta zona, 

estão expostos diversos produtos de dermocosmética, uma balança automática acoplada a 

um medidor de pressão arterial automático. Atrás do balcão, estão colocados os MNSRM, 

tais como suplementos alimentares, produtos homeopáticos, outros produtos naturais e 

fitoterápicos e produtos de uso veterinário.  

Para realização dos vários serviços prestados pela FA, existe o gabinete de 

atendimento personalizado. Aqui é realizada a avaliação de parâmetros bioquímicos, testes 

de pele e cabelo, avaliação da secura ocular, administração de vacinas, testes de gravidez 

e também as consultas de nutrição e podologia.  

 

2.3.2.2. Back office 

No armazém são colocados todos os excedentes que não têm espaço nos seus 

respetivos locais de armazenamento, organizados por ordem alfabética. Existe neste local 

um armário com gavetas destinados ao armazenamento dos medicamentos genéricos, 

organizados por ordem alfabética e por ordem de dosagem. Aqui, são também organizadas 

as encomendas pagas realizadas pelos utentes e onde existe o frigorífico para conservação 

dos medicamentos que necessitam de estar a uma temperatura inferior à ambiente, entre 2º 

a 8ºC. 

O laboratório destina-se, essencialmente, à reembalagem de produtos para venda a 

granel, à preparação de manipulados e reconstituição de preparações extemporâneas.  

A zona de armazenamento de medicamentos está dividida em quatro áreas: zona de 

armazenamento de produtos não genéricos desde comprimidos/cápsulas, colírios, 

injetáveis, soluções orais e auriculares; a zona de armazenamento de medicamentos 
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genéricos, pomadas e cremes, localizada no armazém; a zona de armazenamento de 

xaropes, soluções cutâneas e pós; e a zona de armazenamento de psicotrópicos e 

estupefacientes, localizada em armário de acesso condicionado.  

 A zona de receção de encomendas é munida de um computador destinado a esse 

propósito, bem como à gestão e realização de encomendas, consulta de disponibilidade de 

produtos, realização de devoluções, entre outros usos. 

Na zona de back office estão ainda localizadas as instalações sanitárias e o gabinete 

da DT.  

 

2.4. Recursos Humanos 

A equipa da FA é constituída por três farmacêuticas, incluindo a DT, por duas 

técnicas de farmácia e ainda dois técnicos auxiliares de farmácia. Assim, é cumprido o 

estipulado no Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, onde refere que “as farmácias 

dispõem, pelo menos, de um DT e de outro farmacêutico” e que “o DT pode ser coadjuvado 

por farmacêuticos, técnicos de farmácia e por pessoal devidamente habilitado, sob a sua 

direção e responsabilidade”.2 

Ao longo do meu percurso na FA, pude comprovar a excelência com que se trabalha, 

na medida de proporcionar sempre o melhor atendimento e servir o utente da melhor forma 

possível. Toda a equipa foi de importância extrema na minha aprendizagem, tendo sempre 

estado disponível para o esclarecimento de toda e qualquer dúvida e transmitirem-me os 

seus conhecimentos com toda a paciência e profissionalismo.  

 

2.5. Sistema Informático 

A FA, à semelhança de cerca de 90% das farmácias portuguesas, utiliza como Sistema 

Informático (SI) o Sifarma 2000, desenvolvido pela Glintt®. 3 Este SI disponibiliza um apoio 

contínuo e seguro nas diversas tarefas de uma farmácia, desde a receção de encomendas 

e reservas, gestão de stocks, controlo de prazos de validade (PV) dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, no atendimento. Contém informação científica 

atualizada acerca de cada medicamento, sendo esta ferramenta de extrema importância no 

auxílio ao atendimento, conferindo ao farmacêutico maior confiança na informação que 

transmite, sendo capaz de mais facilmente esclarecer as dúvidas que possam surgir por 

parte do utente. Este sistema tem como grandes vantagens a diminuição de erros e um 

maior aproveitamento de tempo. 
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3. Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1. Seleção e encomenda dos produtos 

A cada produto comercializado na farmácia é atribuído um stock máximo e um 

mínimo. O estabelecimento destes valores é feito pela DT que se baseia no histórico de 

vendas para definição do mesmo, evitando desta forma a acumulação e/ou rutura de stock. 

As encomendas são realizadas a distribuidores grossistas e/ou diretamente aos 

laboratórios. A FA tem uma atenção redobrada na garantia das melhores condições 

comerciais, de forma a proporcionar os melhores preços aos utentes. Os principais 

fornecedores são a Plural, Empifarma, Magium e Alliance, sendo a encomenda diária 

efetuada à plural pela DT. Quando o utente procura um produto que não existe de momento 

em stock na farmácia, a encomenda é feita ao distribuidor que garanta a entrega mais 

rapidamente possível e que apresente o melhor preço. 

A FA trabalha também com delegados comerciais quando as condições comercias 

são vantajosas e o permitem. Quando um MSRM (MSRM) se encontra rateado, é possível 

realizar a sua encomenda através do Projeto Via Verde do Medicamento. Este projeto 

consiste numa via excecional de aquisição de medicamentos que pode ser ativada no caso 

de a farmácia não ter stock do medicamento pretendido. O procedimento passa por um 

pedido de encomenda Via Verde ao distribuidor aderente a partir de uma receita médica 

válida, sendo que, a partir daqui o distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para 

este canal.4 

Ao longo do dia, era criada uma lista dos produtos procurados pelos utentes cuja 

farmácia não tinha stock, procedendo-se à reserva dos mesmos. Duas vezes por dia, ao 

final da manhã e ao final da tarde, era realizada a encomenda sempre com atenção ao 

distribuidor que possuía melhores condições. Além disso, quando a reserva é feita ao balcão 

e é paga na hora, é de extrema importância verificar se o preço do produto não se alterou, 

de forma a evitar desconfortos de acertos de preço no levantamento da reserva. Desta 

forma, cria-se uma relação de confiança com o utente que é valorizada pelo mesmo. 

 

3.2. Receção e armazenamento de encomendas 

As encomendas são, normalmente, entregues à FA às 9h00 e às 15h30. Estes 

horários sofrem pequenas alterações de acordo com a rota dos distribuidores, que pode 

sofrer ou não atrasos. A entrega das encomendas é feita em caixas próprias de plástico ou 

cartão e com acumuladores térmicos no caso do transporte de medicamentos que 

necessitam ser conservados a temperaturas entre os 2º e os 8ºC, sendo estas devidamente 

identificadas com a menção “produtos de frio” sendo que, mal cheguem à farmácia, devem 

ser colocados os produtos que elas contêm imediamente no frigorífico.  As caixas vêm 

seladas e acompanhadas da respetiva guia de remessa e/ou fatura em duplicado que 
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permite conferir se tudo se encontra conforme. Na fatura vem discriminado o fornecedor, a 

farmácia, o número da fatura, a designação do produto pela sua Designação Comum 

Internacional (DCI), o Código Nacional Português (CNP), a quantidade pedida e a 

quantidade enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA) e o Preço de Venda ao Público (PVP), quando aplicável, bónus, valor monetário total 

da encomenda e número total de unidades enviadas. 

Salvas raras exceções, a encomenda já se encontra criada no sistema. Para dar 

entrada dos produtos, seleciona-se a encomenda em questão, coloca-se o número da fatura, 

o valor total e o número de unidades, e procede-se à passagem do código de barras de cada 

embalagem no leitor. Neste processo, confere-se sempre o PV, o PVP, o PVF e o IVA. No 

caso de alteração do preço num Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM), é 

necessário verificar se o preço do mesmo medicamento já armazenado é igual ao que está 

a entrar: no caso de ser diferente, coloca-se um aviso na embalagem de modo a que se 

proceda à alteração do PVP no momento da venda; no caso de ser igual ou de não existir 

nenhum outro medicamento em stock, deve proceder-se à alteração do PVP no Sifarma. No 

caso de MNSRM e outros produtos que não tenham preço marcado, é necessário calcular o 

PVP. Este valor é calculado pela DT, com base no PVF e a margem de lucro definida pela 

DT, consoante a taxa de IVA correspondente. Estes produtos devem ser, posteriormente, 

etiquetados com o PVP obtido. Caso exista stock deste produto e o preço se tenha alterado, 

é necessário proceder à alteração das mesmas nos produtos já etiquetados.  

Quando já todos os produtos tiverem sido passados no leitor, verifica-se se o número 

de produtos que deram entrada corresponde ao número de produtos descritos na fatura e 

se o valor total apresentado no SI corresponde ao valor final da fatura. Se existirem 

inconformidades, os produtos podem ser enviados novamente ao fornecedor por motivos 

diversos, mas principalmente quando o produto é pedido por engano, quando o prazo de 

validade é demasiado curto, se a embalagem se encontrar danificada ou até mesmo se o 

produto vier trocado. 

No momento da entrada dos produtos, é importante ter atenção à referência “R” no 

SI, que significa que esse produto é uma reserva. Deve ser colocado de parte e colocar o 

talão da reserva junto do mesmo, para que depois seja armazenado junto com as restantes 

reservas. Caso tenha sido opção do utente, deve ligar-se ou enviar uma mensagem a avisar 

a chegada do produto. 

No momento do armazenamento dos produtos da encomenda é crucial analisar 

cuidadosamente os PV para que se mantenha a organização adequada, de forma a que os 

produtos com prazo de validade mais curto sejam dispensados primeiro.  

Devido à extrema responsabilidade desta tarefa, o armazenamento de 

medicamentos foi sempre acompanhado por um dos profissionais. Este acompanhamento 
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foi muito importante para adaptação ao espaço da farmácia, para conhecer os produtos e os 

locais onde deviam ser organizados, para que, futuramente, no processo de atendimento 

esta tarefa fosse agilizada da melhor forma. 

 

3.3. Controlo do Prazo de Validade 

O PV é controlado, na FA, de duas formas: na receção das encomendas e através 

do impresso de uma listagem mensalmente que contém os produtos com prazo a expirar no 

próximo mês. A partir dessa listagem, é verificado se o stock está correto e se a validade do 

produto mais antigo corresponde ao que é apresentada na listagem. Caso se verifique 

alterações nestes dois parâmetros, as informações são alteradas no SI. Os produtos que se 

encontrarem a expirar, são separados e colocados num local específico para que se dê 

prioridade na sua dispensa. 

Durante o estágio, tive oportunidade de proceder ao controlo dos PV, tanto no 

processo de receção de encomendas, como após impresso da listagem, sempre com 

supervisão. Esta função foi muito importante na familiarização dos locais onde se 

encontravam os medicamentos bem como a entender a importância deste processo, de 

forma a que se evitassem devoluções ao fornecedor e risco de um medicamento chegar ao 

seu prazo de validade. 

 

3.4. Devoluções 

São vários os motivos que podem levar à devolução de um produto ao fornecedor: 

produtos cujo prazo de validade se encontra a expirar, produtos que são retirados do 

mercado, produtos danificados, quando o produto é pedido por engano, entre outras razões. 

Para efetuar a devolução de um produto, é necessária a emissão de uma nota de devolução 

no Sifarma 2000. No caso de a devolução ser aceite, o fornecedor por proceder à troca do 

produto ou emitir uma nota de crédito cujo valor é devolvido.  

Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar diversas devoluções cujo 

principal motivo era a embalagem danificada. Paralelamente, realizei a regularização das 

notas de crédito correspondentes.  

 

4. Serviços e cuidados de saúde prestados na Farmácia Azevedo 

As farmácias são cada vez mais a primeira abordagem do utente face à monitorização 

do estado de saúde, de forma a prevenir e/ou acompanhar patologias, e procura por 

cuidados de saúde e bem-estar. A FA, como resposta a essa procura, oferece uma panóplia 

de serviços à população: 

• Determinações bioquímicas: glicemia, perfil lipídico (colesterol total, LDLc, HDLc e 

triglicerídeos) e ácido úrico; 
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• Determinação da pressão arterial; 

• Determinação do peso, altura e índice de massa corporal; 

• Teste cutâneo/capilar (um auxiliar no aconselhamento de cosméticos); 

• Análise à urina; 

• Administração de vacinas e medicamentos injetáveis. 

Devido ao curto espaço de tempo em que estagiei na FA, não tive oportunidade de 

determinar nenhum destes parâmetros, à exceção do teste à urina. Este foi utilizado para 

monitorização do tratamento de uma infeção urinária. No entanto, foi-me explicado todos os 

serviços existentes e o seu funcionamento, tendo ainda assistido à realização de um teste 

cutâneo e capilar, de extrema importância no aconselhamento dos produtos à utente. Apesar 

disto, facilmente tive a perceção de que a determinação mais procurada era a da pressão 

arterial, que devido, ao seu caráter automático, era muitas vezes realizada de forma 

independente pelo utente, sempre sob vigilância do farmacêutico que se encarregava de 

explicar o resultado obtido e aconselhar sob o mesmo, encaminhando, caso necessário, ao 

médico.  

 

5. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados podem ser divididos em dois grupos: as fórmulas 

magistrais (quando são preparadas segundo uma receita médica que especifica o doente a 

quem o medicamento se destina), ou preparados oficinais (quando o medicamento é 

preparado seguindo indicações compendias, sejam de uma farmacopeia ou de um 

formulário). 

É da responsabilidade do médico prescritor garantir a segurança e eficácia, verificando 

a possibilidade de existência de interações que possam colocar em causa a ação do 

medicamento ou a segurança do doente, sendo o farmacêutico responsável por verificar a 

segurança do medicamento manipulado prescrito.5 

Ao preparar um medicamento manipulado, o farmacêutico deve garantir a qualidade da 

preparação, seguindo as boas práticas de preparação de medicamentos manipulados. 

Tive oportunidade de preparar uma solução de bicarbonato de sódio a 0,5% para uso 

auricular, sob vigilância de uma farmacêutica. Após preparação da fórmula segundo as boas 

práticas de fabrico, o seu PVP é calculado com base no valor dos honorários de preparação, 

valor dos materiais de embalagem e das matérias-primas, de acordo com uma fórmula 

indicada na legislação em vigor. A ficha de preparação é preenchida à medida que se 

prepara a solução e, no final, é impresso o rótulo. O acondicionamento é feito em frasco 

adequado, imediatamente rotulado e etiquetado com indicações, precauções na utilização e 

nome do médico prescritor. 
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6. Formações 

Durante o meu estágio na FA, tive oportunidade de participar em diversas formações, 

umas nas instalações da farmácia, dadas pelos formadores dos respetivos laboratórios, e 

outras no exterior. As formações foram as seguintes: 

• Laboratório Pharma Nord®: BioActivo Q10 Forte® 

• Laboratório Thornton & Ross® (Grupo Stada): Hedrin® 

• Uriage: ULearn Oncologia; 

• Uriage: Ulearn Uriage – gama completa.  

As formações que tive oportunidade de frequentar foram de caráter muito pertinente e 

educativo, tendo-me permitido, no caso dos Ulearn Uriage, ficar a conhecer uma gama 

completa de produtos, o que facilita o aconselhamento personalizado, principalmente no 

caso de utentes oncológicos. A oferta de produtos é muito vasta e a oferta formativa permitiu-

me, mais tarde, aconselhar produtos com mais confiança.  
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Parte IB: Farmácia do Sameiro e Atividades Desenvolvidas  

1. Introdução 

Após a interrupção do estágio na FA, devido ao período de isolamento recomendado 

face à pandemia do COVID-19, por motivos de força maior o local de estágio sofreu alteração 

para a Farmácia do Sameiro (FS). Nesta parte do relatório, irei destacar as diferenças entre 

o trabalho que exerci em cada uma das farmácias, assim como abordar aquilo que para mim 

foi novo, nesta segunda fase do estágio. 

O estágio na FS decorreu de 5 de maio a 11 de setembro. Esta segunda fase do estágio 

foi movida por algumas alterações e desafios que até então não tinham sido sofridos, tais 

como cuidados de desinfeção rigorosos, o uso de máscara e luvas, a limitação do número 

de utentes na farmácia, a interrupção de prestação de certos serviços farmacêuticos, o 

distanciamento ao balcão, entre outros novos desafios que tanto os utentes como os 

profissionais de saúde aprenderam a lidar. Foi uma adaptação diária, de forma a visar tanto 

pela segurança dos utentes como da equipa, tendo acabado por correr tudo bem.  

Neste capítulo, os pontos 4 e 5, embora comuns a ambas as farmácias em que realizei 

estágio, são abordados apenas nesta parte do relatório devido ao facto de ter tido maior 

contacto com estes temas durante o período em que estagiei na FS.  

2. Organização da Farmácia do Sameiro 

2.1. Localização geográfica e público-alvo 

A FS está situada na rua Dom António Ferreira Gomes, na freguesia de Penafiel, 

concelho de Penafiel, distrito do Porto. Perto do centro de saúde, escolas básica e 

secundária, diversas lojas e comércio, é sem dúvida uma localização privilegiada. Isto 

traduz-se num público heterogéneo na sua globalidade, mas com tendência para a 

população mais idosa.  

 

2.2. Horário de Funcionamento 

A FS funciona durante os dias úteis das 9h às 21h, sem fecho para hora de almoço, 

e sábados das 9h às 13h. De forma rotativa, a FS faz turnos de serviço permanente, sendo 

que, nestes dias, se encontra aberta desde a hora de abertura até à hora de encerramento 

do dia seguinte.  

Como forma de adaptação ao cenário atual, a farmácia funcionou em regime de 

turnos, tendo-se dividido em dois: o primeiro turno trabalhava o horário da manhã, das 9h às 

15h, e o segundo turno o horário da tarde, das 15h às 21h. Ao longo dos meses de estágio 

na FS, fui alterando entre o primeiro e o segundo turno de forma a equilibrar a equipa, tendo 

em conta folgas e férias dos colegas.  
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2.3. Organização das instalações 

À semelhança do descrito em relação à FA, a FS cumpre com o estabelecido pelo 

Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007 de 31 de agosto, garantindo a segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos, assim como uma boa acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e do pessoal. 

Na zona exterior, a FS está sinalizada com a cruz verde iluminada e ainda o letreiro 

identificativo do nome da farmácia. O acesso à farmácia é feito por uma porta em vidro, que 

se encontra aberta, permitindo o acesso a pessoas de mobilidade reduzida. Do exterior, é 

possível verificar o horário de funcionamento, a farmácia de serviço, publicidade e outras 

informações importantes. 

No front office, encontra-se a área de atendimento ao público, composta por um 

balcão dividido em três postos de atendimento, cada um munido do respetivo equipamento 

necessário ao atendimento. Aqui encontram-se expostos produtos de venda livre, como 

produtos de uso veterinário, cosméticos, produtos de higiene oral, corporal e capilar, 

acessórios e brinquedos para crianças, entre outros. É nesta zona que se realizam testes 

bioquímicos e onde se encontra o medidor de pressão arterial automático e a balança para 

medição do peso corporal e altura.  

No back office, existe a zona de receção de encomendas, o gabinete do DT, um 

gabinete de atendimento reservado, o laboratório, instalações sanitárias, zona de 

armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos e armazém.  

 

2.4. Recursos humanos 

A equipa da FS é constituída por cinco farmacêuticos (incluindo o DT) e dois técnicos 

de farmácia, cumprindo assim com o disposto no Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, 

onde refere que “as farmácias dispõem, pelo menos, de um DT e de outro farmacêutico” e 

que “o DT pode ser coadjuvado por farmacêuticos, técnicos de farmácia e por pessoal 

devidamente habilitado, sob a sua direção e responsabilidade”. 

Ao longo dos meses que estagiei na FS, fui a única estagiária nesse período, e recebi 

por parte de toda a equipa um apoio incondicional, estando sempre dispostos a esclarecer 

todas as dúvidas que surgiam e a partilhar os seus conhecimentos. 

 

2.5. Sistema Informático 

A FS utiliza o Sifarma 2000 como SI, de forma semelhante à FA. 
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3. Gestão em Farmácia Comunitária 

Neste ponto, a FS opera do mesmo modo que a FA, podendo realçar algumas 

diferenças.  

Tendo em conta o contexto pandémico que atravessamos, de modo a garantir as 

condições de segurança, as caixas que continham os medicamentos eram sempre 

desinfetadas aquando da entrada na farmácia. 

A FS trabalha essencialmente com dois fornecedores: a OCP e a Cooprofar. Quando 

necessário, fazem-se encomendas diretamente ao laboratório ou a outro fornecedor que 

garanta a entrega do produto. São efetuadas duas encomendas diárias realizadas pelos 

farmacêuticos responsáveis. Quando o utente procura um produto que a farmácia não possui 

em stock, faz-se a encomenda por telefone diretamente ao fornecedor, podendo assim 

verificar-se no imediato a sua disponibilidade e dar confiança ao utente relativamente à data 

de chegada do mesmo. 

Rececionei diversas vezes as encomendas na FS de forma autónoma, tendo sempre 

particular atenção nos PV dos produtos de forma a efetuar um melhor controlo dos mesmos. 

Esta tarefa é de extrema importância e responsabilidade, pelo que deve garantir-se que 

todos os produtos faturados foram recebidos. Durante esta tarefa, separava também as 

encomendas pagas realizadas pelos utentes. 

O armazenamento dos produtos é igualmente feito por ordem alfabética, dividindo os 

medicamentos genéricos dos de marca. O controlo dos PV é, à semelhança da FA, feito em 

primeira instância no momento da receção (conferindo sempre o PV de cada produto e 

atualizando no Sifarma 2000) e imprimindo uma listagem mensal dos produtos que se 

encontram a expirar. 

Realizei estas tarefas inúmeras vezes, sendo que ambas contribuíram para me 

ambientar em relação aos lugares dos produtos, facilitando o processo de atendimento. 

Relativamente às devoluções, foram realizadas essencialmente por dois motivos: 

produtos danificados e produtos cujo prazo de validade se encontrava a expirar. Para isso, 

emite-se uma nota de devolução no Sifarma 2000, enviando os produtos aos respetivos 

fornecedores. Caso seja aceite, o fornecedor procede à troca do produto ou emite uma nota 

de crédito, que será descontada na próxima fatura.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar esta tarefa, essencialmente para 

devolução de produtos eu se encontravam a expirar. Assim, era essencial justificar o motivo 

da devolução e associar sempre o produto ao número da fatura pelo qual deu entrada na 

farmácia (fatura de origem).  
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4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Este ponto aborda atividades com a quais tive maioritariamente contacto durante o 

período de estágio na FS sendo, por esse motivo, apenas abordado nesta parte do relatório. 

Segundo o artigo 113º do decreto lei nº 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos 

são classificados, quanto à dispensa ao público em medicamentos sujeitos a receita médica 

e a MNSRM. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

São medicamentos sujeitos a receita médica aqueles que possam constituir um risco 

para a saúde do utente, de forma direta ou indireta,  que mesmo que ao ser utilizados para 

o fim a que se destinam, sejam utilizados sem vigilância médica, com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes dos que se destinam, que contenham 

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

seja indispensável aprofundar e que se destinem a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM podem ser divididos em: 

- Medicamentos de receita médica renovável, quando se destinam a tratamentos 

prolongados e/ou determinadas doenças, que possam ser adquiridos mais do que uma vez 

sem necessidade de nova prescrição médica;6 

- Medicamentos de receita médica especial, quando contêm estupefacientes ou 

psicotrópicos, possam criar toxicodependência ou ser usados para fins ilegais, ou 

contenham uma substância que, por precaução, deva ser incluída na situação anterior. 6 

- Medicamentos de receita médica restrita, quando se destinam exclusivamente ao uso 

hospitalar, a patologias cujo diagnóstico seja efetuado em meio hospitalar ou outros 

estabelecimentos diferenciados, ou quando se destinam a pacientes em tratamento 

ambulatório mas cuja utilização possa desencadear efeitos adversos muito graves.6 

Para a dispensa de qualquer medicamento que se inclua no supracitado, é 

necessária uma receita médica válida.  

Durante o estágio, foram diversas as vezes que utentes me pediram MSRM sem uma 

receita médica válida, sendo que as situações mais comuns envolviam antibióticos para o 

tratamento de infeções urinárias, como a fosfomicina. Nestes casos, aconselhei sempre a 

visita ao médico para que se confirmassem as suspeitas do utente e, ao mesmo tempo, 

aconselhei produtos de venda livre que visassem minimizar os sintomas até que fosse 

possível a consulta médica.   
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4.1.1. Prescrição médica, validação e dispensa 

A prescrição médica existe em dois modelos distintos: a prescrição manual e a 

prescrição eletrónica sendo que, esta última, pode ainda ser dividida em prescrição 

eletrónica materializada e em prescrição eletrónica materializada.7  

A prescrição manual é a menos comum, sendo apenas permitida ao abrigo de certas 

exceções como falência informática, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição no 

domicílio e até 40 receitas por mês. Este tipo de prescrições não é renovável e tem apenas 

uma validade de 30 dias, na qual apenas podem ser prescritos quatro medicamentos 

distintos num total de quatro embalagens por receita, sendo que apenas podem ser 

prescritas no máximo duas embalagens de cada medicamento (excetuando situações em 

que o medicamento prescrito se encontra sob a forma de embalagem unitária, em que se 

podem prescrever até 4 embalagens do mesmo medicamento).7 

A receita eletrónica surgiu no sentido de aumentar a segurança tanto para o médico 

no que toca à prescrição, como ao farmacêutico, na dispensa, assim como facilitar a 

comunicação entre profissionais de saúde e acelerar processos. Esta modalidade de 

prescrição pode ser dividida, tal como já mencionado, em prescrição eletrónica 

desmaterializada e em prescrição eletrónica materializada. A prescrição eletrónica 

materializada tem, à semelhança das receitas manuais, uma validade de 30 dias seguidos 

a contar da data da sua emissão, sendo que, em tratamentos de longa duração, pode ser 

renovável com uma validade de 6 meses, devendo ser impressas até 3 vias para tal. A 

prescrição eletrónica desmaterializada, ou receita sem papel, é acessível através de 

aparelhos eletrónicos. O utente recebe por SMS, e-mail ou através da aplicação mySNS o 

código da receita, o código de acesso e o código de direito de opção. Nesta modalidade, 

cada linha de prescrição deve conter apenas um medicamento até ao máximo de 2 

embalagens (em medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média duração, com 

uma validade de 60 dias seguidos, a contar a partir da data de emissão) ou de 6 embalagens 

(no caso de tratamentos de longa duração com uma validade de 6 meses, a contar da data 

da dua emissão). À semelhança das receitas manuais, podem ser prescritas 4 embalagens 

do mesmo medicamento caso este se encontre sob a forma de embalagem unitária ou, até 

12, caso se trate de medicamentos de longa duração. Nos casos excecionais de se tratar de 

um doente crónico estabilizado, em que a posologia o obrigue ou em ausência prolongada 

do país, o prescritor pode, sob fundamentação médica, prescrever embalagens com número 

superior aos limites previstos com validade até 12 meses.7 

Durante o meu estágio contactei com diferentes modalidades de prescrições, sendo 

as mais comuns, dada a sua obrigatoriedade, as receitas eletrónicas desmaterializadas.  

Notei que existia bastante dificuldade de adaptação a esta modalidade, principalmente por 

parte da população mais idosa. Para além de eliminarem de forma não intencional as 
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mensagens, perdiam facilmente o controlo da medicação que tinham disponível em cada 

receita, dificultando a sua gestão própria. Para ajudar neste facto, quando achei necessário, 

imprimi a receita em papel esclarecendo as embalagens disponíveis de cada medicação. 

A atualização no SI relativamente ao número limite de embalagens apenas ficou 

concluída após ter iniciado o atendimento. Aqui senti alguma dificuldade na abordagem ao 

utente deste limite, informando sempre das exceções ao mesmo. No entanto, após algumas 

semanas a alertar para este facto, notou-se mais compreensão neste sentido. A imposição 

de um número limite de embalagens foi uma medida importante na medida de evitar a 

aquisição exacerbada de medicação, contribuindo para evitar ruturas de stock. 

  

4.1.2. Regimes de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pode ser feita através de um regime geral, de 

um regime especial, quando abrange patologias ou grupos de doentes específicos ou a 

comparticipação pelo SNS de outras tecnologias de saúde.7  

O regime geral de comparticipação está dividido por escalões (A, B, C ou D) e o 

estado paga uma percentagem do PVP, consoante o escalão atribuído. Já no regime 

especial de comparticipação, esta é feita em função do beneficiário (caso seja ou não 

pensionista), de patologias ou grupos especiais de doentes ou de refugiados ou cidadãos 

com direito de asilo em Portugal.6 Sempre que a prescrição se destine a um pensionista 

abrangido pelo regime especial de comparticipação deve constar na receita a sigla “R” e, a 

sigla “O”, sempre que a prescrição se destine a uma patologia específica, sendo que, neste 

caso, é obrigatória a menção do despacho a que diz respeito o respetivo regime.7 São ainda 

alvo de comparticipação certos medicamentos manipulados, os produtos destinados ao 

autocontrolo da DM, produtos dietéticos com caráter terapêutico, câmaras expansoras e 

dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados e/ou com continência/retenção 

urinária.7 

Para alem da comparticipação pelo sistema nacional de saúde, existem entidades 

com regimes privados de comparticipação. Os utentes abrangidos por estes planos devem 

apresentar o cartão de beneficiário no atendimento. 

Frequentemente, contactei com regimes de comparticipação do SNS. No entanto, foi 

comum a abordagem de utentes beneficiários de regimes privados de comparticipação como 

o Serviço de Assistência Médico-Social dos bancários e EDP-Sãvida. No caso de estes 

serem clientes habituais da farmácia com ficha criada, o plano era automaticamente 

adicionado. Noutros casos, é necessário mencionar que são beneficiários deste tipo de 

planos e apresentarem o devido cartão. 
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4.1.3. Conferência e entrega do receituário 

A Farmácia recebe a comparticipação respetiva dos medicamentos desde que todas 

as receitas cumpram o estipulado pela Portaria nº 193/2011, de 13 de maio. No caso de 

receitas manuais ou receitas eletrónicas materializadas de medicamentos comparticipáveis, 

imprime-se no seu verso um documento de faturação onde lhe é atribuído um número e lote. 

Aqui, devem constar as assinaturas do utente e do farmacêutico e ainda o carimbo da 

farmácia. No final do mês, estas informações são novamente verificadas e, no último dia do 

mês, são fechados os lotes, divididos por subsistemas de comparticipação e agrupados em 

lotes de 30 receitas. Após isto, é impresso o verbete de identificação através do Sifarma 

2000 e, por fim, envia-se o receituário para o Centro de Conferência de Faturas do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) caso se tratem de receitas abrangidas pelo sistema de 

comparticipação do SNS, ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), caso se trate 

de outros sistemas de comparticipação. A farmácia deve garantir a receção deste receituário 

referente ao mês anterior até ao dia 10 do mês seguinte. Caso tudo se encontre conforme, 

a farmácia deve receber o valor das comparticipações.9 

Durante o estágio, assinei e carimbei as receitas à medida que estas surgiam no 

atendimento e, para além disso, tive oportunidade de observar o processo de organização, 

conferência e faturação do receituário, em que me foram explicados detalhadamente todos 

os passos para a realização desta tarefa. 

 

4.1.4. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos são aqueles que contêm 

substâncias ativas que, apesar das suas propriedades benéficas no tratamento de diversas 

patologias, podem apresentar riscos como induzir habituação ou dependência, física ou 

psíquica estando por isso, muitas vezes, associados a atos ilícitos sendo alvo de especial 

atenção e controlo pelas autoridades competentes.10  Estão regulados ao abrigo do Decreto-

Lei nº15/93, de 22 de janeiro, que contem tabelas com as substâncias ativas que podem ser 

incluídas neste grupo. Na dispensa destes medicamento, o farmacêutico deve registar os 

dados de identificação do utente ou do seu representante, a identificação da prescrição, a 

identificação da farmácia, o número de registo do medicamento e a quantidade dispensada 

e a data da dispensa.11 No final do atendimento, é impresso uma cópia com estes dados que 

deve ser arquivada na farmácia durante 3 anos. Os dados registados pela farmácia são 

comunicados à Base de Dados Nacional de Prescrição, sendo o controlo destes 

medicamentos feito informaticamente. Até ao dia 8 do mês seguinte à data da dispensa, a 

farmácia deve enviar ao Infarmed a digitalização das receitas manuais.7 

Ao longo do meu estágio, foram diversas as vezes que dispensei medicamentos 

psicotrópicos, sendo mais frequente a dispensa daqueles que continham tapentadol na sua 
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substância ativa, o que talvez fosse devido ao facto de uma grande fatia da população do 

conselho se dedicar a atividades profissionais que exigem grande esforço físico e 

consequente desgaste como agricultura, construção civil e pedreiros. A maioria delas, o 

utente já estava sensibilizado para o facto de ser necessária a sua identificação. Quando 

era um medicamento novo, alguns utentes ficavam espantados com este controlo. Nesses 

casos, achei essencial explicar por que motivo eram pedidos estes dados de forma a passar 

a mensagem do uso ainda mais responsável deste tipo de medicamentos. No final do 

atendimento, imprimi os dados da dispensa e arquivei em local adequado. 

 

4.1.5. Medicamentos genéricos 

De acordo com o Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de agosto, um medicamento 

genérico é definido como um medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com 

o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados. No acondicionamento secundário do medicamento genérico de constar a sigla 

“MG”, o nome, a dosagem e a forma farmacêutica. É dever de quem dispensa o 

medicamento informar o utente acerca da existência do medicamento genérico, informar o 

preço mais baixo do medicamento e o utente tem o direito à escolha do mesmo.6 

Durante o meu estágio, no atendimento ao balcão, dei sempre a opção de escolha 

ao utente entre o medicamento de marca ou genérico. A escolha do medicamento genérico 

era a mais frequente. No entanto, pude verificar que ainda existia algum desconhecimento 

por parte da população acerca do significado de “medicamento genérico” e também alguma 

desconfiança acerca do mesmo. Sempre que achei conveniente, esclareci neste sentido, 

reforçando sempre o facto de ser um medicamento bioequivalente ao de marca.  

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos que não se enquadrem nas características do ponto anterior são 

considerados MNSRM. Salvo casos específicos previstos na legislação, estes não são 

comparticipáveis. Os MNSRM não são vendidos somente em farmácias, mas também 

noutros locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares dispostos. Os locais de 

venda de MNSRM estão sujeitos ao registo prévio junto do Infarmed, de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto. Dentro dos MNSRM, pode-se destacar um 

subtipo: MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia. Estes, apesar de poderem ser 

dispensados sem receita médica, são de dispensa exclusiva numa farmácia sob a 

supervisão de um farmacêutico.12 

Durante o meu estágio, foi-me pedido várias vezes o aconselhamento farmacêutico 

com o objetivo de dispensa de um MNSRM. Neste período, houve rutura de stock do 
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medicamento “victan” que se encontrou esgotado durante todos os meses do estágio. Nesse 

sentido, à maioria dos utentes que o tomavam de forma regular, foi prescrita pelo médico 

uma substituição terapêutica. Mas tive casos de utentes que apenas o tomavam em SOS e 

procuravam algo para aliviar estes sintomas de ansiedade. Aí, pude aconselhar, dentro do 

leque de MNSRM, algo que ajudasse nesse efeito. Para além disto, os pedidos mais 

frequentes foram de antitússicos, descongestionantes nasais e formas farmacêuticas para o 

alívio de dores de cabeça.  

 

4.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Segundo o Decreto-Lei nº314/2009 de 29 de julho, o medicamento veterinário é 

definido como um bem público e recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar 

dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo igualmente um instrumento de 

salvaguarda das produções animais, com impacte considerável na economia das 

explorações agropecuárias e das alimentares. Enquanto autoridade sanitária veterinária 

nacional, compete à Direção-Geral de Veterinária a regulação destes medicamentos, sendo 

a autoridade competente. Estes podem ser classificados em medicamentos não-sujeitos a 

receita médico-veterinária, medicamentos sujeitos a receita médico-veterinária e 

medicamentos de uso exclusivo por médicos veterinários.13 

Na FS, era frequente a procura deste tipo de medicamentos sendo os mais comuns 

antiparasitários externos e internos. Tive sempre especial atenção na dispensa destes, de 

modo a verificar sempre o peso do animal para que fosse aplicado o tratamento adequado. 

 

4.4. Produtos cosméticos 

É considerado um produto cosmético qualquer substância ou mistura de substâncias 

que é destinada ao contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas 

bucais, tendo como objetivo a sua limpeza, proteção, correção de odor ou modificação de 

aspeto. Estes produtos abrangem um diverso número de categorias, desde produtos de 

higiene corporal a produtos de beleza.14 

Os produtos mais pedidos dentro deste grupo na FS eram colutórios, pastas 

dentífricas, protetores solares, produtos para limpeza e fixação de próteses e produtos de 

higiene íntima. Algumas vezes, foi também pedido o aconselhamento de produtos de 

dermocosmética. Dada a vasta gama de marcas existentes na farmácia, senti alguma 

confusão neste aconselhamento. Por ter tido uma formação dos produtos Uriage, senti 

sempre mais confiança a aconselhar este tipo de produtos. Contudo, ao longo do estágio, 

por observação do aconselhamento feito pelos colegas e por dúvidas que fui tirando, 

comecei a sentir mais conforto no aconselhamento de outras marcas.  
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4.5. Medicamentos à base de plantas e suplementos alimentares 

De acordo com o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto, entende-se por 

medicamento à base de plantas qualquer medicamento que tenha exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas ou uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de 

plantas.6 

Dentro deste grupo, os produtos mais procurados durante os meus estágios foram 

laxantes. Dentro deste grupo, tive oportunidade de aconselhar laxantes expansores de 

volume, como por exemplo, à base de goma estercúlia, nos casos mais simples. No entanto, 

o mais frequente foi ter sido abordada por utentes que relatavam obstipação ocasional e 

com ineficácia dos fármacos expansores de volume. Aí, tive oportunidade de aconselhar 

laxantes osmóticos, como a lactulose, ou, em casos mais extremos, laxantes estimulantes, 

por exemplo à base de sene, advertindo sempre para os cuidados da sua utilização. Muitas 

vezes o utente tem a ideia de que se o medicamento é a base de plantas não têm 

contraindicações ou efeitos secundários. Principalmente no grupo de laxantes estimulantes, 

senti muitas vezes a necessidade de realçar o uso controlado do mesmo, por ser um 

medicamento cujo uso não deve ultrapassar os 10 dias e por ter diversas interações, 

nomeadamente com contracetivos, que é muitas vezes ignorada.  

Os suplementos alimentares são regulados pelo Decreto-Lei nº147/3002, de 28 de 

junho, que os define como “géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico”.  

Os suplementos alimentares eram muitas vezes procurados pelos utentes da FS. 

Dentro deste grupo, tive oportunidade de aconselhar suplementos direcionados para a falta 

de apetite, aumento da concentração, colesterol e disfunção erétil. Salientei sempre o facto 

de estes suplementos não substituírem uma alimentação equilibrada e um estilo de vida 

saudável.  

 

4.6. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são regulados pelo Decreto-Lei nº176/2006 e são 

definidos como medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

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

membro, e que pode conter vários princípios. 

Na FS este tipo de medicamentos era pouco procurado pelo que, o meu contacto com 

os mesmos foi raro. 
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4.7. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 145/2009 e são 

definidos como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido 

no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios”.  

Na FS tem disponível uma série de dispositivos médicos, desde produtos ortopédicos 

(pulsos elásticos, meias de compressão), dispositivos destinados ao controlo da conceção 

(como dispositivos intrauterinos), produtos para ostomizados (coletores de urina, algálias), 

até mesmo produtos pediátricos (chupetas, biberões), entre outros. Durante o meu 

atendimento ao balcão pude dispensar este tipo de dispositivos, sendo os produtos 

ortopédicos os mais comuns. Nestes, era necessário tirar cuidadosamente as medidas do 

utente para que o efeito do dispositivo fosse potencializado. Os produtos para ostomizados 

constituíam também um grande leque dos dispositivos médicos dispensados pela FS, sendo 

que, neste caso, era necessária ter muita atenção na dispensa do mesmo para que não 

fossem confundidos pelas suas embalagens semelhantes. 

 

4.8. Cuidados de Saúde e Serviços Farmacêuticos 

Devido às medidas de contingência impostas para controlo da pandemia do COVID-

19, durante grande parte do meu estágio estes serviços estiveram suspensos. No entanto, 

faz parte do papel do farmacêutico prestar este tipo de serviços e cuidados e isso notou-se, 

principalmente, pela constante preocupação dos utentes em saber quando estes seriam 

retomados. Estes são essenciais no sentido de prevenção e acompanhamento de doenças. 

A FS tem ao dispor dos seus utentes diversos serviços: 

- Determinações bioquímicas: glicemia, colesterol total e triglicerídeos; 

- Determinação da pressão arterial; 

- Determinação do peso, altura e índice de massa corporal; 

- Testes de gravidez; 

- Administração de vacinas. 

Dentro destes serviços, o mais procurado era a medição da pressão arterial. Dado a 

necessidade de distanciamento, este serviço era realizado de forma autónoma pelo utente, 

dado o caracter automático do medidor. No entanto, tive sempre o cuidado de analisar o 

resultado obtido junto do utente, explicá-lo e compará-lo com resultados anteriores. 
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5. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos com a atribuição de gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso de origem doméstica. Surgiu 

em 1999, a partir da colaboração entre representantes da indústria farmacêutica, 

distribuidores e farmácias comunitárias, que implementaram um sistema de recolha e 

tratamento de resíduos de medicamentos aos quais se dá um tratamento seguro, com o 

objetivo final de preservação do ambiente e saúde pública. Para gestão dos resíduos, a 

VALORMED disponibiliza contentores que são instalados nas farmácias e locais de venda 

de MNSRM, onde os cidadãos podem entregar as embalagens vazias de medicamentos fora 

de uso ou de prazo de validade. Uma vez cheios, estes contentores são selados e entregues 

pelos pontos de recolha aos distribuidores que os transportam para as suas instalações e 

que, por sua vez, serão transportados para o Centro de Triagem onde são separados e 

classificados para que, por fim, sejam entregues a gestores de resíduos autorizados que 

tratam estes resíduos de duas formas: 

- Reciclagem do papel, cartão, plástico e vidro; 

- Incineração segura com valorização energética dos restantes resíduos, nomeadamente, 

restos de medicamentos.15 

A FS é uma das farmácias aderentes a esta iniciativa sendo que, diariamente, são 

inúmeras as pessoas que entregam os seus resíduos para depositar no contentor da 

VALORMED. Foi parte do meu papel, enquanto estagiária nesta farmácia, sensibilizar as 

pessoas para o local certo para depositar os resíduos e mesmo os medicamentos que, por 

qualquer razão, interromperam. Isto tem importância não só a nível ambiental, mas também 

de forma a evitar automedicação e trocas de medicação por confusão (por exemplo, quando 

é alterada a dosagem do medicamento num determinado tratamento). Da mesma forma, 

exerci a tarefa de selagem destes contentores quando cheios assim como a emissão da nota 

de devolução para que fossem entregues aos fornecedores. 

 

6. Reciclagem de radiografias 

A FS é uma das farmácias aderentes ao projeto “Reciclagem de Radiografias” promovida 

pela Assistência Médica Internacional (AMI). A população pode contribuir deixando as suas 

radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, nos sacos disponíveis nas 

farmácias aderentes. A reciclagem de radiografias permite evitar a sua deposição em aterro, 

contribuindo para a diminuição da contaminação ambiental. Por outro lado, a prata resultante 

da reciclagem destes materiais funciona como fonte de receitas para o trabalho da AMI em 

Portugal. 
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 Tendo conhecimento desta campanha, grande parte dos utentes da FS entregavam 

as suas radiografias para reciclagem, que as recebe ao longo do ano, contribuindo para a 

diminuição da pegada ecológica, ajudando também a AMI na continuação da sua missão.16   
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Parte IIA: Projetos desenvolvidos na Farmácia Azevedo 

Após o meu estágio ter sido interrompido, devido à pandemia do COVID-19, a 

comunicação com a FA manteve-se, por intermédio da DT, que me manteve a par da 

situação da farmácia face à pandemia, medidas adotadas, entre outros. Sabendo que se 

tratava de uma altura de stress e trabalho acrescido para toda a equipa, tomei a liberdade 

de elaborar alguns materiais informativos para publicação nas redes sociais. Numa altura 

em que a informação está ao alcance de todos de forma tão fácil, é muitas vezes difícil 

distinguir a informação verdadeira da falsa. A criação destas publicações teve como objetivo 

os utentes que seguem a FA terem uma fonte fiável de informação, onde pudessem ser 

vistas esclarecidas as suas dúvidas de forma clara. 

 

1. Medidas para ajudar a combater a COVID-19: 

Apesar de todas as incertezas relativas ao modo de propagação deste novo coronavírus, 

tornou-se essencial a implementação de algumas medidas transversais à propagação de 

outros vírus e imprescindíveis no caso do coronavírus. A necessidade de adaptação da 

população a uma nova realidade e o excesso de fontes de informação pouco fidedignas fez-

me crer existir a necessidade de reforçar fontes de informação de confiança. Sendo a 

farmácia uma porta de entrada das primeiras dúvidas por parte dos utentes, achei essencial 

aproveitar este facto para esclarecer o máximo possível todos aqueles que seguiam as redes 

sociais da FA e confiavam nas sugestões por elas apresentadas, tendo sido esse o objetivo 

da criação do primeiro material intitulado “CONTRA A COVID-19”. (ANEXO 1) 

Da literatura disponível até março de 2020, data deste projeto, sabia-se que este vírus 

era propagado através de gotículas respiratórias, contacto direto com secreções infetadas e 

aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.  

Assim, o princípio básico de contenção da propagação do COVID-19 passa pela higiene 

das mãos, etiqueta respiratória evitando tossir ou espirrar sem proteger com o antebraço ou 

um lenço que deve ser descartado, evitar tocar na cara, olhos e boca, sendo estes locais 

portas de entradas do vírus para o organismo e praticar o distanciamento social. Reforçando 

este distanciamento social, foi essencial alertar para o ideal rastreio dos casos suspeitos. De 

forma a evitar ajuntamentos em urgências, hospitais ou centros de saúde, todos os casos 

suspeitos deviam ser encaminhados para a linha de saúde 24, sendo depois encaminhados 

para os locais necessários.17 

 

2. Um lembrete ao cuidado das mãos 

Uma das medidas primárias para contenção deste novo coronavírus passa pela higiene 

das mãos. A lavagem frequente das mãos implica uma exposição prolongada à água ou 
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outros agentes físicos ou químicos, o que pode resultar em rutura da barreira epidérmica, 

comprometimento dos queratinócitos, libertação de citocinas pró-inflamatórias, ativação do 

sistema imunológico da pele e consequentes reações de hipersensibilidade. A ocorrência 

destes efeitos adversos não deve, de forma alguma, desviar a população das regras rígidas 

de higiene. Assim, a solução passa por prevenir este desconforto. 18 

De forma a evitar estes problemas, um dos passos essenciais passa pela hidratação 

adequada das mãos. Foi nesse sentido que criei um pequeno material (ANEXO 2) com o 

intuito de relembrar a importância da hidratação das mãos, remetendo o utente para o seu 

farmacêutico, que pode avaliar cada caso e recomendar os melhores produtos tendo em 

conta os tipos de pele do utente. 

 

3. O que fazer durante o período de quarentena ou isolamento 

De forma a diminuir a propagação do novo coronavírus, foram desenvolvidas medidas 

de Saúde Pública, sendo essencial a colaboração de cada indivíduo no sentido de quebrar 

cadeias de transmissão e proteger a comunidade. A “quarentena” e o “isolamento” são 

medidas de afastamento social importantes em termos de Saúde Pública. A diferença entre 

estes dois termos depende do estado de doença do indivíduo que se pretende afastamento 

social. “Quarentena” é utilizada em indivíduos supostamente saudáveis, mas que possam 

ter estado em contacto com um caso positivo de infeção. “Isolamento” é a medida utilizada 

em indivíduos doentes, para evitar o contágio.19 

 A criação deste material (ANEXO 3) foi, de forma pertinente, sugerido pela DT e visou 

alguns conselhos no caso de uma pessoa ter estado em contacto com um caso positivo de 

COVID-19 ou em isolamento por infeção pelo mesmo, salientando a importância de 

permanecer em casa, medidas para casos de partilha de habitação e conselhos para 

monitorização dos sintomas. 

 

4. Como cuidar do animal de companhia durante a quarentena 

Outra preocupação que surgiu por parte da população era como deveriam cuidar do seu 

animal de companhia durante a quarentena. A FA tem um grande foco no que toca à saúde 

animal e produtos veterinários, sendo que vários utentes a procuram para esclarecimento 

de dúvidas neste sentido. Assim, este material (ANEXO 4) surgiu, por sugestão da DT, de 

modo a esclarecer algumas dessas dúvidas e a informação nele contida foi baseada nos 

conselhos da Direção Geral de Saúde. 

Os materiais criados encontram-se nos ANEXOS.  
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PARTE IIB – Projetos desenvolvidos na Farmácia do Sameiro  

1. COVID-19 e a Diabetes Mellitus 

1.1. Introdução 

O meu estágio viveu, durante a sua maioria, tempos incertos e cheios de dúvidas 

devido à pandemia mundial do COVID-19. Sendo este um vírus novo, existia e existe ainda 

muito por descobrir acerca do mesmo. Alguns factos começaram a ser levantados, 

nomeadamente a informação de que indivíduos com Diabetes Mellitus (DM) constituíam um 

grupo de risco a esta infeção e se, os medicamentos usados no tratamento desta patologia, 

poderiam ser considerados seguros no tratamento de um indivíduo diabético infetado pelo 

COVID-19. Sendo a farmácia um local de interação direta com a população e onde muitas 

vezes são levantadas estas questões, a abordagem deste tema surgiu no sentido de 

preparação para resposta às questões colocadas.  

 Indivíduos diabéticos correm um maior risco de hospitalização e mortalidade 

resultante de infeções virais, bacterianas e fúngicas. A doença coronavírus-2019, causada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2, espalhou-se rapidamente por todos o mundo, causado 

elevadas taxas de mortalidade, sendo a DM a comorbidades mais relatada em pacientes 

com COVID-19 grave.20  

 

1.2. COVID-19 

A síndrome respiratória aguda grave (SARS) é uma doença respiratória causada pelo 

coronavírus SARS (SARS-CoV)-2, um novo coronavírus da mesma família do SARS-CoV, 

detetada em inícios de dezembro em Wuhan, China, e que se espalhou rapidamente por 

todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar uma situação 

pandémica, devido à sua infecciosidade e alta taxa de contágio. A infeção por SARS-CoV-2 

apresenta sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, tosse e fraqueza20,21. Embora a 

lesão pulmonar grave tenha sido descrita em todas as idades, em alguns indivíduos de alto 

risco, como idosos ou pessoas afetadas por outras morbilidades, o vírus tem maior 

probabilidade de causar pneumonia grave, síndrome de desconforto respiratório agudo e 

consequente insuficiência a nível de múltiplos órgãos, responsáveis pelas altas taxas de 

mortalidade.20 A forma de transmissão mais comum é através de gotículas respiratórias 

(relacionadas ao falar, tossir ou espirrar) e do contacto direto. Desta forma, a estratégia 

utilizada para diminuir o contágio passa essencialmente pela etiqueta respiratória, o uso de 

máscara e o isolamento e distanciamento social.22 
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1.3. Diabetes Mellitus 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica, caracterizada pelo aumento dos níveis 

de açúcar (glucose) no sangue – hiperglicemia.23 Esta hiperglicemia crónica resulta de uma 

deficiente secreção de insulina, deficiente ação da insulina, ou ambos, que pode levar, a 

longo prazo, a disfunção e falência de diferentes órgãos, especialmente a nível renal e 

cardiovascular. O desenvolvimento da DM pode estar associado a diversos fatores, desde a 

destruição autoimune das células β dos ilhéus de Langerhans pancreáticos, com 

consequente deficiência de produção de insulina, até alterações que resultam em resistência 

à ação da mesma. A ação deficiente da insulina resulta da secreção inadequada de insulina 

e/ou da resposta tecidual diminuída à insulina em um ou mais pontos das vias de ação 

hormonal. O comprometimento da secreção de insulina e os defeitos na ação da insulina 

coexistem frequentemente no mesmo paciente sendo que muitas vezes não é percetível de 

forma clara a anomalia presente.24 

 

1.3.1. Classificação da Diabetes Mellitus 

Nem todos os indivíduos diabéticos podem ser incluídos apenas numa classe, por isso, 

a classificação do tipo de DM a um determinado indivíduo deve ser feita tendo em conta as 

circunstâncias presentes no momento do diagnóstico. Isto pode acontecer, por exemplo, no 

caso de diagnóstico de diabetes gestacional: após o parto, pode continuar a verificar-se 

hiperglicemia e concluir-se que, de facto, a pessoa apresenta um diagnóstico de DM tipo 2.24 

Outro exemplo, pode ser o aparecimento de DM devido ao uso prolongado de tiazidas, uma 

vez que estas inibem a recaptação da glucose, aumentando a resistência à insulina e a 

diminuição da libertação da mesma piora o controlo da glucose.25 Por este motivo, tanto para 

o clínico como para o paciente, é mais relevante a compreensão da patogénese da 

hiperglicemia e o seu tratamento do que, muitas vezes, enquadrar o tipo de DM num grupo 

específico.24 

Na DM tipo 1, também chamada de DM insulinodependente, responsável por apenas 5 

a 10% das pessoas com DM, existe uma destruição de células β dos ilhéus de Langerhans 

pancreáticos o que, geralmente, leva a uma deficiência absoluta na produção de insulina 

(insulopenia absoluta).26 A taxa de destruição das células β é bastante variável, sendo rápida 

em alguns indivíduos (principalmente bebés e crianças) e lenta noutros (principalmente 

adultos).24 Quando a destruição das células β ocorre subitamente, o primeiro sinal de 

manifestação da doença pode ser a cetoacidose.25 Noutros casos,  podem apresentar 

hiperglicemia em jejum que, na presença de infeções, pode rapidamente evoluir para 

hiperglicemia grave e/ou cetoacidose. Especialmente em indivíduos adultos, é possível 

acontecer uma manutenção residual da função células β que, durante muito tempo, pode 

ser o suficiente para evitar situações de cetoacidose. Assim, esses indivíduos acabam por 
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se tornar insulinodependentes, correndo risco de cetoacidose. Nesta última fase da doença, 

há pouca ou nenhuma secreção de insulina. A DM tipo 1, geralmente ocorre na infância e 

adolescência, mas pode ocorrer em qualquer idade, mesmo nas mais avançadas (80 ou 90 

anos).24 

A destruição autoimune de células β pode acontecer devido a predisposições genéticas 

ou pode estar relacionada com fatores ambientais, embora ainda haja muito por apurar 

acerca desta última hipótese. A obesidade é raramente observada neste tipo de diabéticos, 

no entanto, ser obeso não é uma condição incompatível com o diagnóstico. Estes pacientes 

também são propensos a outros distúrbios autoimunes, como doença de Graves, tireoidite 

de Hashimoto, doença de Addison, vitiligo, canal celíaco, hepatite autoimune, miastenia 

grave e anemia perniciosa.24 

A DM tipo 2, ou DM não dependente de insulina, é a forma mais comum de DM, 

correspondendo a cerca de 90% de todos os casos de DM. Ao contrário da DM tipo 1, esta 

está frequentemente associada a indivíduos obesos (principalmente a nível visceral), 

hipertensos e com alterações a nível do perfil lipídico.26 A prevalência da DM tipo 2 encontra-

se a aumentar, estando este facto fortemente relacionado com o aumento do estilo de vida 

sedentário aliado ao aumento de casos de obesidade. Existem evidências de que a DM tipo 

2 pode ser prevenida através da adoção de estilos de vida saudáveis, mesmo em indivíduos 

com alta probabilidade de desenvolver esta doença.27 Embora a etiologia específica não seja 

conhecida, a destruição autoimune de células β não se observa e os pacientes não 

apresentam nenhuma das outras causas de DM faladas anteriormente,24 havendo uma forte 

evidência de que fatores modificáveis como a obesidade e a sedentariedade são causas não 

genéticas determinantes para o desenvolvimento desta doença.27 A cetoacidose raramente 

ocorre espontaneamente neste tipo de DM; quando ocorre, surge geralmente associada ao 

stress ou outras condições, como infeções. A DM tipo 2 pode ser considerada uma doença 

silenciosa, sendo que, na maioria dos casos é diagnosticada em exames de rotina ou no 

decurso de uma hospitalização devida a outra causa.26 No entanto, estes pacientes têm um 

risco aumentado de desenvolver complicações macrovasculares e microvasculares. 

Medidas como o controlo do peso corporal e o devido tratamento da hiperglicemia podem 

melhorar a resistência à insulina. No entanto, é pouco frequente a sua restauração a padrões 

normais. O avanço da idade, a obesidade e a baixa frequência de atividade física são fatores 

correlacionados com a suscetibilidade a esta doença. A par disso, o histórico de diabetes 

gestacional prévia, de hipertensão, dislipidemia e a inclusão em determinados grupos 

étnicos/raciais pode contribuir para esta suscetibilidade, estando frequentemente associada 

a predisposição genética, mais do que na diabetes tipo1. Não obstante, esta predisposição 

genética na diabetes tipo 2 é complexa e ainda não está totalmente definida.24 
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1.4. A Diabetes Mellitus e a COVID-19 

A DM implica uma maior suscetibilidade para quadros infeciosos, qualquer que seja a 

sua etiologia.28 Com o tempo, a concentração elevada de glucose no sangue pode danificar 

os vasos sanguíneos causando um risco aumentado de complicações microvasculares e 

macrovasculares.  Uma DM mal controlada aumenta o risco de infeções da pele, ossos, 

olhos, gastrointestinais, respiratórias, entre outras, com taxas de mortalidade 

significativamente aumentadas. 28,31 A síndrome de dificuldade respiratória aguda associada 

à infeção por coronavírus 2, a SARS-CoV-2, parece ter em comum com a DM parte da sua 

patofisiologia o que pode ter implicações no tratamento de indivíduos diabéticos infetados 

por COVID-19. Os pneumócitos tipo 2 expressam a enzima conversora da angiotensina 2 

(ECA 2) e a dipeptidil-peptidase-4 (DPP4) que são recetores envolvidos na entrada do vírus 

nas células. Esses recetores para o coronavírus (ECA2 e DPP4), exercem também funções 

de regulação de resposta inflamatória, fisiologia renal e cardiovascular e ainda na 

homeostase metabólica.30 

Vários estudos relacionaram a uma elevação da glicemia em jejum a uma maior taxa de 

mortalidade pelas SARS-CoV, assim como uma maior taxa de admissão nos cuidados 

intensivos de indivíduos diagnosticados com DM e uma maior taxa de mortalidade. Dados 

reportados nos Estados Unidos de fevereiro a 12 de março de 2020 revelaram a prevalência 

de DM em 6% dos doentes infetados, mas não hospitalizados, 24% nos doentes 

hospitalizados e 32% nos doentes em cuidados intensivos. Assim, pode verificar-se a intensa 

relação entre a DM e a gravidade da SARS-CoV. 30 

 

1.5. Resposta imunológica e infeções em doentes diabéticos 

As infeções respiratórias agudas estão associadas a um aumento transitório da 

insulinorresistência. Nos doentes diabéticos, os quadros de doença aguda e muitos dos seus 

tratamentos (corticoterapia) exigem ajustes das suas terapêuticas habituais, pela diminuição 

da sensibilidade à insulina. Assim, o diagnóstico de DM tem sido associado a uma 

suscetibilidade aumentada, facto atribuível a uma combinação da imunidade inata 

desregulada e da resposta inflamatória mal adaptativa. Assim, os doentes diabéticos, quer 

pelas condicionantes de insulinorresistência associadas a quadros infeciosos e/ou os seus 

tratamentos, quer pela resposta insuficiente que têm a qualquer infeção, necessitam de 

cuidados acrescidos.30  
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1.6. Segurança clínica dos fármacos usados no tratamento da DM em contexto 

de infeção por COVID-19 

1.6.1. A ECA 2, a DM e o COVID-19 

A ECA 2 é uma proteína transmembranar contendo 805 aminoácidos e é um recetor 

funcional para o coronavírus. Esta enzima antagoniza os efeitos da angiotensina 2 (que tem 

efeito de vasoconstrição e é pró-inflamatória), sendo a ECA 2, portanto, um vasodilatador e 

anti-inflamatório. A variação da atividade da ECA2 em estudos pré-clínicos revelou um papel 

fisiológico e farmacológico no controlo da glucose e função das células β, na fisiologia renal, 

pressão sanguínea, aterosclerose e no tratamento experimental de DM, embora esta última 

ainda não tenha sido estabelecida de forma conclusiva.28 Estas propriedades são 

aproveitadas no potencial terapêutico de diversas patologias, nomeadamente a DM, como é 

o caso dos IECAs (inibidores da enzima de conversão da angiotensina) e ARAs 

(bloqueadores do sistema da renina-angiotensina-aldosterona), particularmente importantes 

na terapêutica da nefropatia diabética pela capacidade de diminuição da microalbuminúria, 

atrasando a progressão da doença.29,32 Por este motivo, surgiu a desconfiança acerca da 

segurança destes medicamentos em contexto de infeção pelo COVID-19.30 

A figura 1, demonstra a interação entre SARS-COV-2 e o sistema renina-angiotensina-

aldosterona. A ECA2 aparece como porta de entrada do vírus que se liga a este recetor nos 

pneumócitos. No entanto, após a entrada há uma diminuição da expressão da ECA 2 o que 

faz com que a sua concentração circulante diminua o que facilita a infiltração neutrofílica 

inicial em resposta a infeção e como não há enzima ECA 2 suficiente para diminuir a 

concentração de angiotensina 2, esta acumula-se levando a todos os seus efeitos 

vasoconstritores, pró-inflamatórios e geradores de fibrose. Assim, os inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (IECAs) e os antagonistas dos recetores de angiotensina 

(ARAs) podem ser considerados seguros, uma vez que reduzem a concentração de 

angiotensina 2 circulante e desta forma até poderão estar associados a quadros infeciosos 

menos graves.30 
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1.6.1. Os inibidores da DPP4, a Diabetes Mellitus e o COVID-19 

A dipeptidil peptidase-4, DPP4, é uma endopeptídase da superfície celular com ação 

pró-inflamatória, apresentando expressão aumentada em infeções víricas e nos 

pneumócitos de doentes com história de tabagismo e doença pulmonar crónica obstrutiva. 

Este é responsável pela ativação das incretinas GIP (glucose dependent insulinotropic 

popypeptide) e GLP-1 (glucagon-like peptide-1) e os seus inibidores são usados há muitos 

anos no tratamento da DM tipo 2, permitindo o aumento destas incretinas circulantes com 

os seus efeitos benéficos no controlo da glicemia. Foi demonstrado que o DPP4 funciona 

como recetor do SARS-CoV, não existindo ainda estudos que o associem a recetor do 

SARS-CoV-2. Ainda assim, por este motivo, foi questionada a segurança clínica do uso 

destes inibidores. No entanto, os estudos realizados não encontram ligação entre risco 

adicional de pneumonia, infeções de todas as etiologias ou alterações da resposta imune e 

inflamatória nos indivíduos tratados com inibidores da DPP4 face aos tratados com outros 

antidiabéticos. No entanto, os estudos realizados até ao momento não são conclusivos no 

que diz respeito ao estabelecimento de uma relação entre o uso dos inibidores da DPP4 e a 

diminuição da resposta inflamatória em indivíduos infetados com COVID-19.30 

De forma geral, a segurança dos antidiabéticos em doentes com infeção causada por 

coronavírus pode ser resumida da seguinte forma: 

 

Figura 1 - Interação entre SARS-CoV-2 e o sistema renina-angiotensina-
aldosterona (adaptada de (30)) 
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• Metformina: 

Possui ação anti-inflamatória e reduz os biomarcadores circulantes de inflamação. Deve 

ser usada com precaução nos doentes hospitalizados que se encontram instáveis e deve 

ser descontinuada naqueles que apresentam sépsis e disfunção hepática/renal.30 

• Inibidores da DPP4:  

Estes fármacos exercem ação anti-inflamatória e têm sido usados com sucesso no 

controlo da glucose de indivíduos hospitalizados. No entanto, não existe experiência 

suficiente para sugerir a substituição segura da insulina por estes, no contexto de infeção 

por SARS-CoV-2.30 

• Agonistas dos recetores glucagon-like peptide-1 (Agonistas GLP-1R):  

Foi demonstrada ação anti-inflamatória nos doentes com DM2 e obesos durante a lesão 

pulmonar em indivíduos infetados por COVID-19, com diminuição dos níveis circulantes de 

biomarcadores inflamatórios. Apesar dos GLP-1 baixarem de forma segura a concentração 

de glucose em pacientes ventilados críticos, não existe experiência suficiente para garantir 

a segurança do uso de agonistas GLP-1R em contexto de infeções por COVID-19 e o 

tratamento com os mesmos deve ser interrompido em pacientes com função renal 

comprometida.30 

• Insulina:  

Tem sido usada amplamente durante décadas no controlo da glucose em pacientes 

hospitalizados em estado crítico. Além disso, a insulina exerce ação anti-inflamatória e reduz 

biomarcadores de inflamação em indivíduos hospitalizados com doença crítica, existindo 

larga experiência no controlo glicémico de doentes críticos através da mesma. No entanto, 

existe pouca informação sobre potenciais benefícios ou riscos da insulina no contexto de 

infeção aguda por SARS-CoV-2. 30 

• Sulfonilureias:  

Este tipo de fármacos aumenta o risco de hipoglicemia e devem ser evitados nos casos 

de indivíduos hospitalizados em estado crítico. 30 

• Inibidores dos cotransportadores de sódio-glucose-2 (i-SGLT2):  

Embora os i-SGLT2 sejam geralmente bem tolerados no ambulatório, num cenário de 

infeção por SARS-CoV-2, podem estar associados a anorexia, rápida desidratação e 

agravamento do estado clínico. Assim, as evidências disponíveis sugerem uma reavaliação 

da continuação destes fármacos, devendo mesmo ser interrompidos em casos de infeção 

grave por SARS-CoV-2.30 

Assim, a evidência disponível implica a associação da DM a um aumento da gravidade 

de infeção por SARS-Cov2. Embora a ECA2 e a DPP4 sejam reguladores importantes da 

homeostase metabólica, não há evidência de que as terapêuticas que têm como alvo estas 

moléculas tragam risco/benefício acrescido no contexto de infeção por coronavírus e 
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COVID-19. Embora os iDPP4 e agonistas de recetores do GLP1 possam exercer ação anti-

inflamatória, ainda não há experiência suficiente para que sejam usados em contexto 

hospitalar em doentes críticos infetados. A insulina mantém-se o agente de eleição no 

tratamento da DM nestes doentes.30 

 

1.7. Diabetes Mellitus tipo 1 e SARS-CoV2 

A informação disponível não sugere uma suscetibilidade acrescida deste grupo de 

doentes a infeção por coronavírus. No entanto, como consequências do confinamento, 

alterações no tipo e frequência da atividade física e alterações na rotina alimentar podem 

levar a alterações no controlo glicémico, podendo ser necessário um ajuste da medicação. 

Assim, o paciente deve manter uma monotorização glicémica cuidada e contactar o médico, 

farmacêutico ou cuidador em casos de alterações.28 

 

1.8. Medidas preventivas da infeção por COVID-19 

Tal como descrito, indivíduos com DM correm um risco acrescido no que toca à infeção pelo 

COVID-19. Assim, estes pacientes, para além da proteção individual com o uso de máscara, 

higienização e medidas de distanciamento social, devem seguir cuidados acrescidos no que 

toca à prevenção desta infeção22: 

• É fundamental que os indivíduos diabéticos mantenham um bom controlo glicémico, 

uma vez que isso reduz o risco da infeção e da sua gravidade. Assim, recomenda-

se o controlo mais frequente dos níveis de glucose (através do autocontrolo). 

• Deve existir uma especial atenção no que toca à nutrição, garantindo uma ingestão 

adequada de proteína e mantendo uma dieta equilibrada, de forma a prevenir 

deficiências nutricionais. 

• A prática regular de exercício físico mostrou melhorar a imunidade pelo que se 

recomenda a sua prática, sempre com cuidados redobrados, nomeadamente 

mantendo o distanciamento.22 

 

1.9. Enquadramento prático, objetivos e metodologia 

A abordagem deste tema teve como objetivo aprofundar o conhecimento acerca de 

algo completamente novo para todos. O farmacêutico, como profissional de saúde, deve 

estar preparado para esclarecer as dúvidas dos que o procuram. Com a chegada de tanta 

informação nova, por vezes difícil de canalizar, a população em geral ficou confusa, muitas 

vezes lendo e partilhando notícias falsas.  

Neste contexto, foi elaborado um pequeno cartaz (ANEXO 5), com linguagem 

acessível a toda a população, abordando de forma clara, com o auxílio de pequenas 

imagens, os principais cuidados a ter no caso de ser ou lidar com um indivíduo diabético. 
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Este cartaz foi colocado em dois locais chave na farmácia: na porta de entrada, onde as 

pessoas aguardavam pela sua vez para poderem entrar nas instalações da farmácia, e num 

pequeno expositor onde os utentes podiam ler enquanto, por exemplo, aguardavam a 

preparação da medicação que vinham levantar. Ao colocar o cartaz afixado, evitou-se que 

as pessoas tocassem, lessem e voltassem a colocar no lugar, tendo sido a maior 

preocupação quando se optou por este meio de comunicação. Verificou-se o interesse por 

parte dos utentes na informação prestada, notando-se que dedicavam tempo à leitura e 

tecendo comentários positivos acerca da pertinência do assunto. 

 

1.10. Conclusão 

A realização deste projeto deu-me armas para responder a questões frequentemente 

colocadas e aconselhar o doente diabético nos procedimentos mais corretos a seguir tendo 

em conta o seu estado de saúde, assim como partilhar este conhecimento com a equipa da 

farmácia. Este é, sem margem para dúvidas, um doente de risco e que, dada a elevada 

prevalência da doença, muitas vezes não tem noção de tal. O meu papel ao balcão, como 

futura farmacêutica, passou por alertar o paciente diabético da importância do controlo 

glicémico e garantir que este estava munido de consumíveis e medicação suficientes para 

não ter de se deslocar muitas vezes à farmácia, e se possível, enviar um familiar ou alguém 

de confiança. Ao mesmo tempo, os utentes da farmácia foram sendo educados aos poucos 

sendo que, mesmo sem repararem, estavam a ler informação importante e fidedigna.  
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2. Micoses e Onicomicoses 

2.1. Enquadramento 

Tinea pedis (TP), ou pé de atleta33 uma infeção fúngica do pé, que pode envolver os 

espaços interdigitais ou a parte lateral e inferior do pé, podendo ser crónica ou recorrente.34 

As onicomicoses definem-se como infeções fúngicas das unhas.36 Durante a realização do 

estágio, especialmente nos momentos de atendimento ao balcão, foram inúmeras as vezes 

em que me foi pedido aconselhamento acerca de micoses nos pés: umas vezes, por ser 

recorrente, já com certeza do diagnóstico; outras, mais dúbias, por ser a primeira vez a 

depararem-se com os sintomas.  

Os últimos anos contaram com um aumento global dos casos de TP, assim como um 

aumento da propagação de um dos seus maiores agentes causais. Isto deve-se, 

fundamentalmente, ao aumento da urbanização e do uso de espaços dedicados à prática 

de atividades físicas, ao aumento da prevalência da obesidade e de população 

envelhecida.34  

 

2.2. Infeções fúngicas nos pés 

O pé de atleta (TP) e as onicomicoses (Tinea unguium) são infeções geralmente 

provocadas por dermatófitos, que ocorre em todas as idades e sexos.34 Estes fungos 

invadem e multiplicam-se em tecidos queratinizados como a pele e as unhas e o seu 

desenvolvimento é por determinados fatores que serão abordados ao longo deste trabalho. 

A partilha de espaços públicos como balneários aumenta a probabilidade de infeção. Nem 

todos os indivíduos são igualmente sujeitos a esta infeção, mesmo quando expostos aos 

mesmos fatores de risco. Para além de existirem evidências de predisposições genéticas e 

familiares, indivíduos com determinadas patologias como DM ou imunocomprometidos são 

mais afetados.33 

 

2.2.1. Tinea pedis 

2.3.1.1 Introdução  

A TP constitui um problema de saúde pública dada a sua elevada prevalência em grupos 

de risco, a morbilidade associada e a sua natureza contagiosa e recorrente. Considera-se 

que cerca de 70% da população mundial venha a desenvolver este tipo de infeção durante 

a sua vida, sendo a forma mais comum de dermatofitoses.34 

 

2.3.1.2 Etiologia 

De forma geral, o agente causal de TP é Trichophyton rubrum. Em menor escala, estão 

envolvidos outros agentes como Trichophyton interditale e Epidermophyton floccosum, no 

entanto, T. rubrum é responsável por cerca de 70% dos casos.33 Os dermatófitos 
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antropofílicos, como é o caso de T. rubrum, raramente afetam outros animais, estando mais 

associados aos humanos.34 

 

2.3.1.3. Epidemiologia 

A incidência de TP é independente de raça ou grupo étnico. No entanto, diversos estudos 

mostram que a incidência desta infeção aumenta com a idade, sendo mais frequente em 

adultos entre os 31 e 60 anos, seguida dos adultos com mais de 60 anos e rara em crianças. 

O risco de contrair a infeção é maior em homens que em mulheres e está mais presente em 

países desenvolvidos. Determinados grupos estão mais sujeitos à infeção, como é o caso 

de atletas de alta competição, mineiros e soldados, devido à sua exposição frequente a 

fatores de risco como o suor, trauma e calçados oclusivos.34 A partilha de balneários, 

piscinas ou outras instâncias balneares está relacionada com o aumento da incidência 

destas infeções.33 

 

2.3.1.4. Patogenicidade 

As infeções por dermatófitos são causadas por artrosporos ou conídios, sendo a sua 

proliferação facilitada em temperaturas elevadas, ambiente alcalino e em casos de 

hiperidrose, na presença de pele lesada e com fissuras e em imunodeprimidos. Na zona 

plantar, a ausência de glândulas sebáceas leva à ausência de sebo, que é um agente 

fisiológico importante na defesa contra infeções37, estando esta ausência relacionada com a 

frequência de infeções dermatófitas. Na figura 2, está esquematizada a patogenicidade de 

TP. Os dermatófitos libertam várias enzimas (por exemplo, queratinases) que destroem os 

queratinócitos. Estes, não só constituem uma barreira física contra os dermatófitos, como 

também desempenham um papel importante nas reações cutâneas imunitárias. Por 

expressão dos recetores toll-like (TLRs) e da dectina-1, promovem a libertação de citocinas 

pró-inflamatórias e fatores quimiotáticos que causam reações inflamatórias, resultando em 

rubor ou inchaço. Os queratinócitos também libertam peptídeos antimicrobianos (como as 

defensinas) que previnem a invasão fúngica. A libertação de defensinas está condicionada 

em indivíduos com dermatite atópica, daí as infeções por dermatófitos serem mais 

frequentes nestes pacientes. Os fatores quimiotáticos recrutam neutrófilos e monócitos, que 

fagocitam os dermatófitos e libertam citocinas. Contudo, os mananos da parede células do 

T. rubrum diminuem esta resposta linfoproliferativa, induzindo a circulação de anticorpos e 

a ativação dos linfócitos-T, levando a inúmeras respostas inflamatórias locais ou 

generalizadas, chamadas “reações-id”. 34 
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Figura 2 – Patogenicidade de Tinea pedis (adaptada de (34)) 

 

 

2.3.1.5. Formas clínicas 

O pé é um reservatório de onde os fungos podem facilmente espalhar-se para outros 

locais do corpo, levando a outras formas de infeção como tinea corporis. Este facto, aliado 

à sua crescente prevalência a nível mundial, tornam esta infeção de grande importância. 

Dados mostram que aproximadamente um terço dos pacientes com esta infeção apresenta 

também infeção ungueal concomitante. No entanto, infeções assintomáticas (TP oculta) são 

comuns, com prevalência entre 36-88%, principalmente entre os atletas. Trichophyton 

inderdigitale é o agente mais comum responsável pelos casos assistomáticos de TP. Os 

pacientes nem sempre conhecem a sua situação clínica e os tratamentos podem ser 

insuficientes. A TP apresenta-se geralmente em quatro formas: interdigital, inflamatória 

(vesicular) hiperceratórica crónica e ulcerativa.34 

• Interdigital:  

É a forma mais comum e é predominantemente causada por T. rubrum, seguindo-se de 

T. interdigitale. Clinicamente é caracterizada por eritema interdigital, descamação, 

maceração e aparecimento de fissuras. As lesões são tipicamente observadas entre o quarto 
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e o quinto dedo, denominando-se dermatofitoses simplex. Os motivos mais comuns para 

admissão clínica são prurido, queimaduras e mau odor. A superfície dorsal geralmente 

permanece intacta, à exceção de indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) ou pacientes com distúrbios na função das células-T, em que se pode 

observar uma disseminação para o dorso do pé. No entanto, as áreas plantares adjacentes 

podem estar envolvidas. Se a infeção for tratada erroneamente com corticosteroides tópicos, 

ocorre supressão da resposta imunitária do hospedeiro, diminuindo a inflamação e prurido 

reduzidos, mas exacerbando a disseminação. O Corynebacterium minutissum, bactérias 

gram-negativas e espécies do género Candida podem também causar eritema interdigital, 

descamação e maceração, pelo que devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. A 

interação com bactérias também pode estar presente, sendo uma infeção clinicamente mais 

severa de etiologia polimicrobiana (infeção complexa). Na população em geral, T. rubrum 

causa mais frequentemente infeções interdigitais simplex, assim como T. mentagrophytes 

complex causa infeções interdigitais mais complexas e infeções vesiculares.34 

• Hiperceratótico crónico:  

Este tipo de infeção, caracterizado por eritema plantar crónico, é tipicamente causado 

por T. rubrum. Normalmente, provoca descamação que pode envolver toda a superfície 

plantar, podendo estender-se até à zona lateral. A zona dorsal do pé raramente é afetada. 

Contudo, em pacientes imunodeprimidos ou pacientes que recebam corticoterapia tópica, 

estas lesões podem alcançar a superfície dorsal. O eritema é leve podendo ser até 

assintomático, salvos os casos em que existem fissuras, podendo desenvolver prurido e 

dificultar a caminhada.34 

• Inflamatória ou vesiculo bolhosa:  

É a forma menos comum e mais difícil de identificar. É tipicamente causada por 

Trichophyton interdigitale, observando-se vesículas duras e pústulas no peito do pé ou na 

superfície plantar anterior média. As lesões vesiculares instalam-se profundamente na 

epiderme e normalmente variam entre 1 a 5 milímetros de diâmetro. O conteúdo das bolhas 

tem, inicialmente, uma coloração clara, mas pode tornar-se purulenta após infeção por 

Staphylococcus aureus ou Streptococcus do grupo A. Este tipo de infeção pode desencadear 

prurido intenso, queimaduras e dor em diferentes graus de intensidade, ao ponto de dificultar 

a caminhada. São lesões que se desenvolvem rapidamente e principalmente durante o 

Verão.34 

• Ulcerativo:  

A TP do tipo ulcerativo, caracterizada por provocar rapidamente lesões 

vesiculopustulares, úlceras e erosões, é normalmente provocada por T. interdigitale, 

podendo ser acompanhada por uma infeção bacteriana secundária. Geralmente, a infeção 

começa entre o terceiro e quarto espaço interdigital, entendendo-se até ao dorso lateral e 
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superfície plantar e, ocasionalmente, envolvendo a toda a planta do pé. Este tipo de infeção 

observa-se normalmente em pacientes imunocomprometidos ou diabéticos.34 

 

2.3.1.6. Diagnóstico 

Na prática clínica, à exceção dos dermatologistas, o diagnóstico de TP é feito sem 

recorrer a achados laboratoriais, baseando-se nos achados clínicos. No entanto a TP pode 

ser confundida com estados eritrematosos, vesiculobulhosos e escamosos de outras 

doenças como a psoríase, infeções herpéticas, dermatites de contacto, entre outras. Por 

este motivo, um diagnóstico definitivo requer uma análise laboratorial, sendo geralmente 

confirmado com um exame microscópico direto com preparações de hidróxido de potássio 

e uma cultura de fungos obtida por raspagem da pele.34 

 

2.3.1.7. Tratamento 

O tratamento de TP é feito com antifúngicos tópicos ou orais ou uma combinação de 

ambos. O tratamento tópico deve ser realizado por 1 a 6 semanas, dependendo do 

medicamento utilizado.  

A terbinafina demonstrou ser eficaz em pacientes com TP interdigital após apenas 

uma semana de tratamento. Em casos de pacientes com TP do tipo hiperceratótica o 

tratamento deve durar até 4 semanas.  O ciclopirox tópico combate agentes dermatófiticos, 

bacterianos e Candida, sendo, por isso, particularmente eficaz no que diz respeito a estas 

infeções. Em pacientes com TP hiperceratótica, o antifúngico deve ser aplicado na parte 

inferior e lateral do pé. Embora a TP interdigital possa ser assintomática, os pacientes devem 

aplicar o antifúngico na área interdigital e na planta do pé, para prevenir a infeção plantar. O 

tratamento deve ser feito até ao final, uma vez que a sua interrupção pode levar à recorrência 

da infeção.34 

Agentes de secagem, como o permanganato de potássio, podem ser usados para 

TP vesicular e o uso tópico de ureia ou outros queratolíticos podem ser adicionados em 

casos de TP do tipo hiperqueratónico crónico. Se as lesões estiverem inflamadas, podem 

ser usados medicamentos tópicos associados a corticosteroides por um curto período. 

Pacientes com TP hiperqueratótica crónica ou TP inflamatória e vesicular normalmente 

requerem terapia oral, assim como os pacientes com onicomicoses concomitantes 

associadas a outras patologias, como a DM ou doentes imunocomprometidos.34 

Estudos revelaram uma maior eficácia da terbinafina oral relativamente ao 

itraconazol e griseofulvina. O itraconazol mostrou interações com outros medicamentos, 

incluindo inibidores da hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) redutase, bloqueadores 

dos canais de cálcio, varfarina, ciclosporina, benzodiazepínicos e certos medicamentos 

antiarrítmicos. Em pacientes diabéticos, itraconazol interagiu com antidiabéticos orais e 
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aumentou o risco de hipoglicemia. A terbinafina, no entanto, pode ser uma escolha segura 

para pacientes diabéticos.34 

 

2.3.2. Onicomicoses 

2.3.2.1. Introdução 

As onicomicoses são infeções fúngicas que ocorrem nas unhas e pele adjacente, 

sendo a patologia associada às unhas mais comuns, iniciando-se geralmente a partir de 

infeções de TP. Caracterizam-se por alterações na cor da unha (podendo tornar-se 

amarelas, castanhas ou esbranquiçadas), espessamento da lâmina ungueal e onicólise. 

Esta infeção pode provocar dor local, parestesia tendo consequências a nível da qualidade 

de vida dos afetados, refletindo-se a nível social e condicionando as atividades diárias. A 

maioria das onicomicoses é causada pelos dermatófitos do género Trichophyton, como T. 

rubrum, T. mentagrophytes e Epidermophyton. À semelhança da T. pedis, a humidade e o 

uso de calçados oclusivos contribui para o aparecimento desta patologia, sendo que trauma 

nas unhas a predisposição genética também são um fator para a sua ocorrência. Os grupos 

de risco incluem diabéticos, indivíduos imunosuprimidos e idosos. Fatores que favorecem o 

aparecimento de onicomicoses neste último grupo são a insuficiência vascular periférica, o 

sedentarismo, a redução no crescimento e qualidade das unhas associada e problemas em 

manter uma boa higiene das mesmas.35,36 

 

2.3.2.2. Formas clínicas 

As onicomicoses são classificadas conforme a origem da infeção, o agente infetante 

ou a aparência da unha, podendo ser divididas nos seguintes grupos: 

• Onicomicose subungueal distal e lateral:  

É a variante mais frequente, caracterizando-se por hiperqueratose subungueal e 

descolamento do leito ungueal, podendo infetar a pele ao redor da unha (paroníquia).36 

• Onicomicose subungueal proximal:  

O fungo invade a unha desde a região proximal, distribuindo-se distalmente, provocando 

hiperqueratose subungueal e onicólise proximal. A unha torna-se esbranquiçada, 

geralmente com paroníquia. Indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência humana são 

os mais afetados por esta variante.36 

• Onicomicose superficial branca:  

É uma variante mais rara (cerca de 10% dos casos), em que os fungos se disseminam 

mais profundamente, surgindo manchas brancas isoladas na superfície da unha que 

crescem e coalescem, tornando-a macia e quebradiça.36 
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• Onicomicose endonix:  

É uma variante rara, podendo ser considerada um subtipo da onicomicose subungueal 

distal e lateral. O fungo cresce no interior da lâmina ungueal, formando-se manchas leitosas 

brancas, sem hiperqueratose subungueal nem onicólise associadas.36  

 

• Onicomicose distrófica total:  

Esta variante representa o estado mais avançado das variantes anteriores, em que o 

fungo invade a placa, o leito e a matriz ungueal, causando distrofia grave, podendo provocar 

inchaço na falange distal. A unha encontra-se espessa, de coloração amarelo-acastanhada 

e deformada.36 

 

2.3.2.3. Tratamento 

O objetivo do tratamento é erradicar o agente causal, restaurar a unha e prevenir a 

reinfeção. Para tal, são usados tratamentos tópicos e/ou orais, sendo que os orais 

apresentam maior eficácia, curando a infeção com maior rapidez e eficácia, à face de que o 

tratamento tópico apresenta baixa taxa de sucesso devido à baixa penetração na unha.36 

O tratamento tópico é usado em casos em que não houve envolvimento ou 

espessamento significativo da placa ungueal. É um tratamento seguro e com reações 

adversas insignificantes, ao contrário da terapêutica oral. Em contrapartida, os períodos de 

tratamento são longos e pouco eficazes, especialmente em casos mais graves. A tabela 2, 

apresentada abaixo, resume os fungicidas tópicos mais utilizados: 

 

Tabela 2- Fungicidas de uso tópico36 

Fungicida Alvos Apresentação Duração do 

tratamento 

Marcas comerciais 

Amorolfina Amplo espetro: 

alta atividade 

contra 

dermatófitos, 

outros fungos e 

leveduras. 

Verniz a 5% 9 a 12 meses  Amorolfina 

Schollmed® 

Linospro® 

Ciclopirox Dermatófitos, 

cândidas e 

outros fungos. 

Verniz a 8% Até resolução 

(máximo de 

48 semanas) 

Niogermos®  

Mycoster® 
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 A terapêutica sistémica é a aconselhada quando outras estratégias não produzem 

efeito ou são inapropriadas. É a mais efetiva, devendo ser considerada em casos em que a 

unha está bastante afetada, em que há envolvimento da lúnula e quando existem mais de 

3-4 unhas afetadas. Ainda assim, a taxa de cura clínica completa limita-se a 30-40%. Este é 

um tratamento demorado (pelo menos 12 semanas, sendo que pode demorar entre 12 a 18 

meses para as unhas dos pés crescerem novamente saudáveis) e que costuma ser bem 

tolerado. Contudo, existem riscos de reações adversas graves e interações. A tabela 3, 

abaixo, seguinte resume os tratamentos sistémicos mais utilizados: 

 

Tabela 3 - Fungicidas de uso sistémico36 

Fungicida Utilizações Duração 

do 

tratamento 

Reações adversas Marcas comerciais 

Terbinafina 

(1ª linha) 

Onicomicose 

moderada a 

grave 

12 

semanas 

Cefaleia, rash, 

problemas 

gastrointestinais, 

alterações do gosto 

Fungur® 

Termycol® 

 

Itraconazol Infeções por 

dermatófitos, 

leveduras e 

alguns não 

dermatófitos 

12 

semanas 

Mais frequentes. 

Gastrointestinais e 

neurológicas. 

Sporanox® 

Fluconazol Espetro de 

ação limitado a 

Candida e 

alguns 

dermatófitos 

6 ou mais 

meses 

Problemas 

gastrointestinais, 

cefaleia e rash 

Diflucan® 

 

 Outros tratamentos podem ser utilizados nos casos em que as soluções tópicas são 

ineficazes, como, por exemplo, a remoção da hiperqueratose, destruição química por 

aplicação local de ureia a 40% com bifonazol a 1%. Uma área em estudos e que parece ser 

promissora é o tratamento com laser, cujo objetivo é inibir o crescimento do fungo. No 

entanto, os estudos disponíveis são limitados e de fraca qualidade metodológica, não 

devendo ser considerado uma terapêutica de primeira linha. Em casos extremos, pode 

considerar-se a cirurgia da unha (total ou parcial).36 

 O farmacêutico, na altura de dispensa destes medicamentos, deve alertar para 

cuidados para evitar reinfeção e a prática de higiene adequada dos pés, com lavagens 
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regulares, secagem correta e, se necessário, aplicação de pó de talco. É importante a 

educação do paciente a nível de adesão da terapêutica e de forma a reconhecer os sinais 

de recorrência o mais cedo possível.36 

 

2.4. Enquadramento prático, objetivos e metodologias 

A FS tem nas suas proximidades uma abundância de espaços onde é possível a 

realização de atividades físicas indoor ou outdoor, desde as piscinas municipais e ginásios, 

ao parque da cidade. Os habitantes, na sua maioria, priorizam a deslocação a pé, sendo a 

cidade bem-adaptada a tal, com zonas pedonais e espaços verdes. Da mesma forma, a 

aproximação dos meses quentes de Verão faz com que aumente a observação destes 

casos, tanto pela maior procura de tratamento por motivos estéticos, como pelo aumento do 

número de infeções. Estas podem ser razões que levam à procura frequente de 

aconselhamento, associado ao facto de ser uma infeção de fácil contágio e extremamente 

comum, tendo, por esse motivo, escolhido este tema no sentido de ajudar a esclarecer o 

tema.  

A abordagem deste tema teve como objetivo a criação de um cartaz informativo, assim 

como a elaboração de um pequeno inquérito com o objetivo de concluir acerca da adesão à 

terapêutica dos tratamentos destinados à TP. O cartaz abordou de forma simples as micoses 

nos pés, assim como os sintomas e os cuidados a ter para evitar o contágio e recidivas. 

Tendo em conta as medidas adotadas no sentido da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, 

o contacto com o utente estava reduzido. O facto de a FS ter elevado afluência e de estar a 

trabalhar apenas com dois postos, levou a um elevado tempo de espera pelos utentes. De 

modo a não perturbar ainda mais o funcionamento da farmácia, decidi realizar o inquérito 

com a ferramenta GoogleForms, recorrendo às redes sociais, como o Facebook, para 

angariar as respostas. Tendo este sido partilhado em grupos de habitantes da região de 

Penafiel, as respostas foram essencialmente de penafidelenses.  O inquérito era breve, com 

7 questões (ANEXOS 6, 7 e 8), demorando cerca de 2 minutos para o completar.  

 

2.5. Resultados e discussão 

No total, foram recolhidas 31 respostas ao inquérito, sendo que destes participantes, 26 

admitiram a ocorrência de “pé de atleta” em algum momento da sua vida. Destes, a maioria 

tinha a sua idade compreendida entre os 25 e os 30 anos, (Figura 3) e eram do sexo 

masculino (18 participantes).  
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Figura 3 - Distribuição dos participantes por idade 

 

Em relação à opção de tratamento utilizada, a maioria dos participantes relata ter 

recebido tratamento tópico (figura 4).  

 

Figura 4 - Distribuição dos participantes pelo tipo de tratamento 

 

Quando questionados acerca do cumprimento do tratamento, se o fizeram até ao 

final, 15 pessoas responderam que sim e 10 pessoas responderam negativamente. 

Relativamente ao motivo de não terem terminado o tratamento, o facto de ser “pouco prático” 

e “parei quando notei melhorias significativas” foram as respostas mais utilizadas, entre 

outras, como é possível observar na figura 5.  

 

Figura 5 - Distribuição dos participantes pela razão de interrupção do tratamento 

 

Em modo de conclusão, quando questionados acerca da frase que mais se adequava 

ao seu caso, grande parte dos participantes escolheu “O tratamento foi eficaz, mas voltei a 
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contrair a infeção”, seguido de “O tratamento f oi eficaz, não voltei a contrair a infeção”, entre 

outras opções, como é possível observar na figura 6.  

 

Figura 6 - Distribuição dos participantes pelo desfecho da infeção 

 

O inquérito estava mais direcionado às pessoas que em algum momento da sua vida 

tinham desenvolvido Pé de Atleta. Ainda assim, a questão inicial teve como objetivo 

selecionar apenas este tipo de participantes. Pode-se verificar que a grande maioria dos 

participantes tinham idades compreendidas entre os 25 e 30 anos e eram do sexo masculino. 

A opção de tratamento utilizada foi principalmente o tratamento tópico, tendo uma elevada 

percentagem confessado que não finalizou o tratamento. Ainda que a maioria dos 

participantes tenha respondido que finalizou o tratamento, é preocupante a elevada 

percentagem daqueles que não o fizeram. Através dos resultados, não foi possível perceber 

qual a principal razão que levava ao abandono do mesmo, sendo que as razões como a falta 

de praticidade e a interrupção aquando da apresentação de melhorias significativas 

empataram no topo dos motivos.  A maioria dos participantes escolheu a frase “O tratamento 

foi eficaz, mas voltei a contrair a infeção”. Após análise mais detalhada dos resultados, 

verificou-se que aqueles que responderam que interromperam o tratamento quando notaram 

melhorias, relataram a presença de recidivas.  

Em relação ao cartaz criado (ANEXO 9), teve como objetivo principal abordar as causas, 

os sintomas e os cuidados a ter para evitar estas infeções. Muitas vezes, a evolução da 

infeção deve-se à procura de tratamento em fases mais avançadas. Assim, foi utilizada 

linguagem clara acessível a toda a população, onde estavam realçados os principais 

sintomas para que o cidadão pudesse identificar-se facilmente com os mesmos no caso de 

infeção, podendo procurar tratamento nos estados mais iniciais da doença. Ao serem 

chamados à atenção para aqueles sintomas, houve casos de utentes que se identificaram e 

pediram aconselhamento para o seu caso e outros que, por acharem a informação 

pertinente, quiseram levar o cartaz, tendo sido este depois substituído. Mais uma vez, tendo 

em conta o contexto de pandemia, optou-se pela colocação de cartazes em locais 

estratégicos e de boa visibilidade nos espaços exteriores e interiores da farmácia, para evitar 
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o contacto nos materiais. O cartaz esteve visível na farmácia desde o início do projeto, no 

início de agosto, até ao final do estágio.   

 

2.6. Conclusão 

A realização deste projeto fez-me perceber a importância do aconselhamento 

farmacêutico, especificamente nos casos de micoses e onicomicoses. Para além do 

tratamento tópico não ser o ideal em termos de praticidade, o facto de ser um tratamento 

prolongado leva facilmente ao abandono no tratamento. Assim, realçar a elevada 

importância da finalização do tratamento para garantir o máximo de eficácia e evitar recidivas 

têm um papel fundamental na dispensa deste tipo de produtos. 

Aliado a isto, explicar os modos de prevenção e tratamento não farmacológico tornaram-

se igualmente importantes no meu ponto de vista. Todos os cuidados que foram abordados 

neste trabalho, assim como a adesão à terapêutica contribuem para aumentar as taxas de 

sucesso do tratamento de uma infeção especialmente complicada de tratar. 
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Considerações finais 

 Estes seis meses de estágio em FC foram muito mais do que um aplicar dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Para além disso, foi uma panóplia de situações 

novas e únicas que diariamente me desafiaram e para as quais contei com o apoio dos 

profissionais que me acompanharam, com os quais aprendi imenso. Aliado a isso, aprendi 

a dar valor ao conhecimento mais valioso de todos, na minha opinião: a experiência.  

 Das vivências enquanto estagiária, apercebi-me ainda mais da importância do papel 

do farmacêutico. Durante o curso, com os conhecimentos que cultivamos, fiquei com a noção 

de tudo que teria para dar. No entanto, foram nestes meses enquanto estagiária que dei 

conta do quanto a população conta e confia na opinião do farmacêutico, tanto no 

esclarecimento das dúvidas em relação à medicação, como no aconselhamento nas mais 

diversas áreas em que estamos talhados a tal.  

 Em relação aos projetos realizados, ficaram muito longe daquilo que imaginava 

quando, em janeiro, propus a minha primeira ideia à minha orientadora e à minha 

coordenadora. A mudança na farmácia acrescida a toda uma nova adaptação a uma nova 

realidade, não facilitou a implementação dos projetos. No entanto, tendo em conta todas as 

condicionantes, tê-los concluído, aprendido com eles e poder ter transmitido aquilo que 

aprendi, foi sem dúvida enriquecedor. 

 A mais importante de todas as lições foi que, apesar do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas me ter proporcionado uma boa base de conhecimento científico, 

este não é estático e precisa de todos os dias ser atualizado. Por isso, só a formação 

contínua e a proatividade diária me tornarão numa melhor futura profissional de saúde. 

 Daquele que foi o capítulo mais enriquecedor da minha vida académica, saio com as 

ferramentas necessárias para voar mais alto, ciente de todas as minhas dificuldades, mas 

também das minhas qualidades, de horizontes abertos a todas as possibilidades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - "Contra a COVID-19" - Medidas para ajudar a combater a COVID-19 

 

Anexo 2 - Lembrete à hidratação das mãos 



  

52 
 

 

Anexo 3 - O que fazer durante o período de quarentena ou isolamento 

 

 

 

Anexo 4 - Como cuidar do seu animal de companhia durante a quarentena 
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Anexo 5 - Cartaz "Diabetes Mellitus e a COVID-19" 
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Anexo 6 - Questionário parte 1 
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Anexo 7 - Questionário parte 2 
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Anexo 8 - Questionário parte 3 
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Anexo 9 - Cartaz "Micoses nos pés" 
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