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Parte I 

 Introdução 

O estágio em farmácia comunitária simboliza a última etapa curricular. Representa 

também a aplicação prática dos conhecimentos e desenvolvimento de novas 

competências, o que permite aos estudantes um maior contacto com a realidade 

profissional.  

Este estágio também proporciona aos estudantes conhecimentos de como se 

devem preparar deontológica e tecnicamente, favorecendo desta forma para que os 

estudantes futuramente estejam preparados para serem profissionais eficientes e 

responsáveis. 

Este relatório incide sobre o meu estágio que foi efetuado na Farmácia Luso 

Britânica (FLB) entre os meses de maio a agosto de 2015. 

Proponho-me a resumir as atividades que constituem a farmácia comunitária, 

assim como a atividade farmacêutica, gestão e enquadramentos legislativos que 

constituíram a minha aprendizagem, tanto a nível profissional como pessoal. 

Organização do Espaço Físico e Funcional da Farmácia 

Localização e Inserção Sociocultural 

A FLB (Anexo I) situa-se na Rua 5 de Outubro, n.º 81, freguesia da Sé, concelho 

do Funchal, Região Autónoma da Madeira (RAM). Na área circundante à farmácia 

existem escolas, clínicas médicas, centros de saúde, estabelecimentos comerciais e 

paragens de autocarros, o que a torna um sítio de fácil acesso para os utentes.  

Por se tratar de uma farmácia com mais de um século, tornou-se uma farmácia de 

caráter familiar, com um número de utentes habituais e fidelizados, mas também uma 

farmácia de passagem de utentes pontuais, devido à localização privilegiada da mesma. 

Horário de Funcionamento 

A FLB encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 

20h00 e aos sábados das 08h30 às 13h00, cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.º 

172/2012, de 1 de agosto [1]. 

Recursos Humanos 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [2], é responsável pela regularização 

do regime jurídico das farmácias, que divide o quadro de colaboradores de uma farmácia 

em quadro farmacêutico e quadro não farmacêutico. No quadro farmacêutico, as 

farmácias devem ter um Diretor Técnico e um Adjunto Substituto.  
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A FLB reúne uma equipa de trabalho qualificada e responsável de forma a 

assegurar aos utentes um serviço eficaz e de qualidade, satisfazendo as necessidades 

de saúde e bem-estar dos utentes, demonstrando um grande espírito de entreajuda entre 

os profissionais de saúde que lá trabalham. 

Tabela 1 – Equipa de trabalho da Farmácia Luso Britânica 

Dra. Maria Teresa Afonso Diretora Técnica 

Dr. Francisco Afonso Farmacêutico Adjunto 

Dra. Andreia Aguiar Farmacêutica 

Helena Gonçalves Técnica de Farmácia 

Gisela Costa Técnica de Farmácia 

Georgina Luiz Auxiliar de Farmácia 

Espaço Exterior 

A FLB obedece ao descrito no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 307/2007 [2], de 31 de 

agosto. Encontra-se facilmente identificável e visível no exterior através da existência da 

cruz verde, bem como de um letreiro com a inscrição “Farmácia Luso-Britânica”. 

Esta farmácia é formada por dois pisos, sendo apenas um acessível ao público 

com uma entrada de fácil acesso a todos os utentes. À porta de entrada da farmácia 

existe uma montra de cada lado, que funciona como uma forma de publicidade de 

produtos de dermofarmácia e cosmética e medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) correspondentes à época do ano. 

Espaço Interior 

Segundo o Decreto-Lei n.º307/2007, de 31 de agosto [2], as instalações da FLB 

proporcionam um espaço acessível, cómodo e conferem essencialmente privacidade aos 

utentes e à respetiva equipa de trabalho. A FLB é espaçosa e cumpre todos os requisitos 

de áreas mínimas e divisões obrigatórias, fixado na Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de 

novembro [3]. 

A FLB possui 4 balcões de atendimento ao público, cada um destes equipados 

com um computador, um leitor ótico, uma impressora e material para escrita. Neste local 

ainda estão expostos alguns produtos de dermofarmácia e cosmética, medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) e alguns produtos sazonais e promocionais. A FLB 

dispõe também de um gabinete de atendimento para um atendimento mais 

personalizado. 

Biblioteca e Fontes de Informação 
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 De acordo com o artigo 12.º do Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos [4], tendo em conta o dever de atualização técnica e científica, o 

farmacêutico “deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para 

melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade, de forma que possa 

desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade”. 

 De entre as múltiplas fontes de informação na FLB distingue-se o sistema 

informático, que representa uma ferramenta rápida e vantajosa para dúvidas menores 

que possam existir. De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [2], a 

farmácia possui à disposição para consulta o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia 

Portuguesa IX e os Resumos das Características dos Medicamentos (RCM). 

 Na FLB é também possível o acesso à Internet nos computadores, para recolher 

informação que seja útil e credível.  

 Existem diversos centros de informação aos quais o farmacêutico pode recorrer, 

nomeadamente: INFARMED, CEDIME e a ANF. 

 Ao longo do meu estágio, recorri com maior frequência às informações disponíveis 

no sistema informático, pois permitia de forma rápida e segura responder às questões 

colocadas pelos utentes no que se refere às indicações terapêuticas, reações adversas, 

contraindicações e posologia. 

 

Gestão da Farmácia 
 

Sistema Informático 
 
 O sistema informático usado na FLB é o Sifarma 2000. Este sistema constitui uma 

ferramenta essencial para a gestão e organização de uma farmácia, possibilitando um 

serviço eficaz e com qualidade. O Sifarma 2000 permite realizar inúmeras funções na 

farmácia, nomeadamente: receção e devolução de encomendas, processamento de 

vendas com alteração de stock em tempo real, gestão de stock, automatização das 

comparticipações, portarias e despachos, controlo de prazos de validade, acesso à ficha 

do produto e do cliente, faturação e emissão de lotes de receitas e controlo do movimento 

de psicotrópicos.  

 Cada profissional da FLB possui acesso ao sistema informático através de um 

nome de utilizador e uma palavra-passe.  

Gestão de Stocks  
 
 O stock de uma farmácia corresponde a todos os produtos disponíveis na 

farmácia num dado momento, suscetíveis de serem dispensados ou utilizados. 



4 

A gestão do stock tem como objetivo regular o circuito do medicamento entre os 

produtos comprados e os vendidos, assegurando o equilíbrio financeiro da farmácia de 

forma estratégica, constituindo assim um processo crucial para garantir as necessidades 

dos utentes e responder em casos de rotura. 

Uma gestão eficiente requer uma análise de diversos fatores que engloba a 

localização da farmácia, o tipo de utentes, as oscilações sazonais, a publicidade por meio 

da comunicação social, o costume de prescrição médica da região, a rotatividade dos 

produtos, os custos de armazenamento, o controlo dos prazos de validade dos produtos 

em stock, bónus e ofertas, entre outras variáveis. 

O sistema informático constitui um método fulcral no que se refere à gestão de 

stocks, possibilitando que para cada produto seja determinado o nível máximo e o nível 

mínimo de stock. Deste modo, sempre que um produto atinge o stock mínimo, o sistema 

informático origina uma proposta de encomenda de modo automático para esse produto, 

assegurando que não ocorra rotura de stock do mesmo, sendo estas propostas de 

encomenda autenticadas por um assistente e encaminhados para um fornecedor. 

Ao longo do meu estágio, no contexto da gestão de stocks, o meu trabalho foi o 

seguinte: 

 Verificação de stocks;

 Controlo de prazos de validade e armazenamento de produtos, de forma a

assegurar que os produtos com prazo de validade mais curto sejam os primeiros a

serem vendidos;

 Devolução de produtos com prazo de validade perto a expirar aos fornecedores.

Elaboração de Encomendas 

Na FLB as encomendas são efetuadas conforme as vendas e os limites de stock 

antecipadamente estabelecidos. É executada uma avaliação pormenorizada da proposta 

de encomenda pelo sistema informático, tendo em conta a necessidade de aquisição dos 

produtos, a rotação do produto, a quantidade requisitada, o custo unitário de cada 

produto e os limites de stock. Após terminada, a encomenda é aprovada e enviada ao 

fornecedor. 

Também são realizados diariamente encomendas aos fornecedores, via telefone 

ou online, no caso de ausência ou insuficiência de produtos, por forma a satisfazer as 

necessidades de um utente. 

Ao longo do estágio, efetuei algumas encomendas pelo telefone diretamente ao 

fornecedor quando estava no atendimento ao público, pois acontecia por vezes, a 

farmácia não possuir o medicamento em questão pelo facto de não ser muito requisitado 

ou então não possuir o número de embalagens solicitadas pelo utente. 
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 A FLB trabalha com vários fornecedores, nomeadamente: Entregafarm, 

Farmadeira, Mamepe (medicamentos de uso veterinário), Cfarma e Gmed. 
 

 

Rececionar, Conferir e Marcar Encomendas 
 

 Aquando da receção de uma encomenda na farmácia, esta deve vir anexada com 

uma guia de remessa ou fatura. Os produtos de frio são os que requerem condições 

especiais de armazenamento, daí serem os primeiros a ter que ser conferidos para 

poderem ser armazenados o mais breve possível. 

 Durante a conferência da encomenda é dada a entrada dos produtos por leitura 

ótica dos respetivos códigos de barras, conferindo sempre o produto (se corresponde ao 

pedido), a quantidade, o preço faturado e, muito importante, o prazo de validade. As 

faturas são anexadas numa capa correspondente ao fornecedor em causa. 

 De acordo com a Lei n.º 25/2011, de 16 de junho [5], o preço dos medicamentos 

comparticipados é fixado pela entidade reguladora e vem impresso na embalagem. O 

preço de venda a público (PVP) do medicamento depende do preço de venda ao 

armazenista, da margem de comercialização do retalhista, da margem de 

comercialização do distribuidor grossista, da taxa sobre a comercialização dos 

medicamentos e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), de acordo com o Decreto-

Lei n.º 65/2007, de 14 de março [6]. 

 Para os medicamentos e produtos que não possuem inscrito qualquer PVP, tal 

como os MNSRM, produtos de puericultura, produtos de dermocosmética, produtos de 

uso veterinário, entre muitos outros, é preciso realizar a marcação do preço manualmente 

com recurso a etiquetas, estabelecido pelo Diretor Técnico em função do preço de custo, 

da margem de comercialização e o referente IVA.  

 No caso de existir alguma alteração de preço e houver produtos que estejam em 

stock, o indivíduo encarregue pela conferência deve ter atenção em alterar as etiquetas 

para o novo preço. Cada vez que o stock de um certo produto esteja a zero ou no caso 

do prazo de validade (PV) do produto rececionado seja inferior ao existente em stock, é 

preciso inserir um novo prazo de validade no sistema informático.   

 Por fim, é realizada a impressão do código de barras para os produtos de preço 

marcado pela farmácia, onde deve incluir-se o nome do produto, preço de venda a 

público, o IVA a que está sujeito e o código numérico.  

 Ao longo do estágio, verifiquei e participei na realização de encomendas, efetuei 

devoluções, verifiquei os prazos de validade, participei no armazenamento de diversos 

produtos, o que me possibilitou conhecer melhor os medicamentos. 
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Armazenamento 

Após a receção e conferência dos medicamentos e produtos, segue-se o 

armazenamento, que possibilita a inalteração da qualidade dos medicamentos e produtos 

até ao momento da dispensa.  

As condições especiais de conservação são cumpridas com rigor, de modo que os 

produtos termolábeis são primeiramente armazenados no frigorífico a temperaturas entre 

os 2–8 °C e os outros nas condições de temperatura inferiores a 25 °C, ventilação e 

luminosidade apropriadas e humidade inferior a 60%. 

Os produtos e medicamentos com PV mais extenso são colocados atrás daqueles 

com PV mais curto, assegurando assim que os produtos e medicamentos com PV mais 

curto sejam vendidos primeiro, possibilitando desta forma a rotatividade dos produtos. 

Quanto aos produtos sem qualquer PV estes são armazenados segundo o princípio first 

in, first out (FIFO). 

Os produtos de higiene corporal, produtos cosméticos, leites e produtos de 

puericultura, encontram-se exibidos de preferência no local de atendimento e próximo 

dos utentes, de acordo com os critérios sazonais e não só. 

Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade é fulcral para assegurar a qualidade dos 

produtos dispensados ao utente, sendo este facilitado pelo sistema informático, já que, 

após a receção das encomendas, são introduzidos sempre os prazos de validade dos 

produtos que chegam à farmácia, bem como o modo de armazenamento dos mesmos. 

Diariamente é realizado o controlo dos prazos de validade dos produtos, enquanto 

mensalmente é emitido uma lista dos produtos no qual o PV expira dentro de 2 meses, 

com exceção dos produtos de uso veterinário que têm que ser devolvidos 3 meses antes 

de expirar o PV. Os prazos de validade são conferidos manualmente e no caso dos 

produtos aos quais o PV não condiz com o impresso no produto armazenado, estes são 

retificados, anotando no sistema informático o PV mais curto para os produtos que estão 

a ser analisados. Os produtos que estejam com o PV dentro do intervalo estipulado 

anteriormente, são removidos e enviados ao fornecedor anexados a uma nota de 

devolução e estes promovem a sua troca ou emitem uma nota de crédito para a farmácia, 

com o referente valor que em norma é descontado na próxima fatura. 

Durante o meu estágio, constatei que o PV de alguns produtos já tinham sido 

ultrapassados, não sendo possível a devolução dos mesmos e sendo por isso o produto 

encaminhado para quebras. Ocorreu também a situação em que houve erro de stock e o 

produto já não se encontrava na farmácia. 



7 

Devoluções 

A ocorrência de devolução de produtos aos fornecedores advém de 

inconformidades entre o que foi solicitado e o que foi entregue ou outras situações, tais 

como: PV a expirar, PVP errado, embalagens danificadas e recolha de determinado 

produto do mercado por ordem do INFARMED ou do laboratório que o produziu.  

O procedimento de devolução do produto efetua-se através do envio de uma nota 

de devolução em duplicado, em que o original é enviado com o produto para o 

fornecedor, devidamente assinado e carimbado, e o duplicado arquivado na farmácia, 

sendo referenciada a causa da devolução. 

Classificação dos Medicamentos e Outros Produtos Existentes na 
Farmácia 

Medicamentos 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto [7], medicamento define-se por “toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser 

humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

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

fisiológicas”. 

A dispensa de medicamentos consiste na atividade principal da farmácia 

comunitária, sendo os medicamentos para uso humano divididos, quanto à dispensa ao 

público, em: 

 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM);

 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM).

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são medicamentos que, de acordo com a legislação portuguesa, 

incluem: 

 Medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou

indiretamente, quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam

utilizados sem vigilância médica[8];

 Medicamentos utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins

diferentes para o qual se destinam[8];

 Medicamentos que contenham substâncias, cuja atividade ou reações adversas

sejam indispensáveis de aprofundar[8];



8 
 

 Medicamentos que se destinem à administração por via parentérica (injetável)[8]. 

 

Este tipo de medicamentos só pode ser dispensado sob condição da 

apresentação de uma receita médica. 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
 
 Os MNSRM são medicamentos que, segundo a legislação portuguesa, possuem 

na sua composição substâncias declaradas como seguras e benéficas, desde que não 

sejam usadas de forma incoerente e em excesso. Destinam-se à prevenção ou 

tratamento de sintomas menores, que não necessitam de cuidados médicos. São, por 

isso, de livre utilização e podem ser dispensados sem receita médica, sendo por isso 

mesmo designados de “medicamentos de venda livre”. Este tipo de medicamentos pode 

ser vendido nas farmácias ou noutros locais de venda autorizados para o efeito, sendo o 

seu PVP sujeito ao regime de preços livres, visto não serem comparticipados. 

 Os MNSRM mais requeridos diariamente são os laxantes, antigripais, antitússicos, 

antiácidos, expetorantes, anti-inflamatórios e analgésicos. Aquando da dispensa deste 

tipo de medicamentos é crucial o aconselhamento farmacêutico de forma a motivar o uso 

racional do medicamento.  

Produtos Cosméticos 
 
 Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro [9], um produto cosmético 

designa-se por “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com 

as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

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

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

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

corporais”. 

 O farmacêutico necessita de um conhecimento aprofundado e de alguma 

formação nesta área, de modo a poder efetuar o aconselhamento destes produtos, uma 

vez que são muito procurados por parte dos utentes, assegurando assim um melhor 

resultado e satisfação por parte do utente. 

 Na FLB existe alguma procura por estes produtos, sendo incentivada por certas 

campanhas promocionais e aconselhamento individual efetuado por determinadas 

marcas. Na FLB encontram-se disponíveis diversas marcas, nomeadamente, Avène®, 

La Roche-Posay®, Vichy®, Galenic®, Klorane®, Mustela®, Isdin®, Uriage®, Bioderma®, 

entre outras. 



9 

Ao longo do meu estágio, tentei manter-me informada acerca das gamas de 

produtos anteriormente referidas, de modo a poder proporcionar um aconselhamento 

coerente e eficaz, indicando assim o produto que achava mais adequado de acordo com 

o que me era solicitado por parte do utente.

Produtos Homeopáticos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [7], um medicamento 

homeopático designa-se por um “medicamento obtido a partir de substâncias 

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

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de 

modo oficial num Estado-membro, e que pode conter vários princípios”. 

Os três princípios básicos da homeopatia fundamentam-se na similitude, 

globalidade e infinitesimalidade [10]. 

A procura por este tipo de produtos na FLB era pouco significativa por parte dos 

utentes, daí a farmácia conter pouco stock deste tipo de produtos. No entanto, durante o 

meu atendimento ao balcão, recordo-me do caso de uma senhora que se encontrava 

com rouquidão, e um dos medicamentos que sugeri foi o Homeovox® que é indicado no 

tratamento destes casos. 

Medicamentos Fitoterapêuticos 

Os produtos de fitoterapia são aqueles preparados com substâncias ativas 

presentes na planta como um todo, ou em parte dela, na forma de extrato total. 

Ao longo do estágio verifiquei que o uso deste tipo de medicamentos é muito 

variado e muito procurado por parte dos utentes, sendo que os produtos mais procurados 

são os que se destinam a problemas gastrointestinais, emagrecimento, problemas de 

circulação/pernas pesadas, problemas hepáticos, transtornos menores de stress, insónia 

e ansiedade. 

O papel do farmacêutico na informação deste tipo de medicamentos é de extrema 

importância, pois como são produtos “naturais”, os utentes têm a ideia que estes não 

possuem qualquer tipo de contraindicações ou efeitos adversos. Daí seja da 

responsabilidade do farmacêutico alertar para o caso do utente estar a fazer algum 

tratamento convencional, constatar se existe algum tipo de interação deste produto com 

outro, pois podem comprometer o tratamento, bem como elucidar acerca da posologia, 

de forma a não ocorrer qualquer tipo de toxicidade. 

Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 
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Designa-se por “toda a substância ou composição que possua propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do animal, com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções 

orgânicas”[11]. 

O Decreto-Lei n.º148/2008, de 29 de julho [12], constitui o regime jurídico dos 

medicamentos de uso veterinário, passando a autoridade destes para a Direção-Geral de 

Veterinária. 

Ao longo do meu estágio na FLB, os medicamentos veterinários com maior 

procura foram os antiparasitários (internos e externos), anticoncecionais e antibióticos. O 

papel do farmacêutico nesta área consiste em alertar para os cuidados a ter sobre as 

doenças transmissíveis ao ser humano e fazer uma breve recapitulação acerca das 

medidas básicas de prevenção. Também é importante o aconselhamento do 

farmacêutico sobre as indicações terapêuticas e posologia destes medicamentos. 

Produtos para Alimentação Especial e Produtos Dietéticos 

Entende-se por produto dietético, um produto destinado a uma alimentação 

especial, que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distingue 

claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, sendo adequado ao objeto 

nutricional pretendido e comercializado com a indicação de que corresponde a esse 

objetivo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho [13].  

Uma alimentação especial corresponde às necessidades nutricionais de 

indivíduos nos quais o processo de assimilação ou metabolismo se encontram 

perturbados ou de indivíduos que se encontram em condições fisiológicas particulares e 

que, por isso, podem extrair especiais benefícios de uma ingestão orientada de certas 

substâncias apresentadas nos alimentos [13]. 

A FLB apresenta uma ampla diversidade destes produtos, nomeadamente: leites 

apropriados às necessidades do bebé e que seguem o seu crescimento, leites para 

lactentes, de transição, antirregurgitantes, hipoalergénicos, antidiarreicos e, por fim, 

antiobstipantes. Existem de diferentes marcas, tais como Apatamil®, NAN® e Nutribén®. 

A FLB tem ainda disponível batidos energéticos, produtos dietéticos utilizados no controlo 

do peso, gelatinas, pudins e sopas dietéticas e suplementos alimentares na forma de 

ampolas e cápsulas, destinadas a um melhor desempenho intelectual e físico.  

Dispositivos Médicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de outubro [14], dispositivo médico 

corresponde a “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu bom 
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funcionamento, 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 e seja destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença, de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção”. 

Ao longo do meu estágio estive em contacto com uma ampla gama de dispositivos 

médicos disponíveis na FLB, nomeadamente: material ortopédico (meias, pulsos, 

joelheiras e pés elásticos), tampões auditivos, material de penso, material de puericultura, 

material para ostomizados e urostomizados, sistemas para administração parentérica, 

artigos de drenagem, testes de gravidez, fraldas, termómetros e preservativos. 

Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos consiste na principal atividade realizada pelo 

farmacêutico na farmácia comunitária. Na FLB iniciei esta atividade, primeiro, observando 

os meus colegas e ao fim de um mês de estágio comecei a dispensar medicamentos com 

supervisão. Cerca de um mês depois, já executava esta atividade sozinha, solicitando 

ajuda sempre que surgia alguma dúvida. 

Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Cada vez mais as pessoas vão à farmácia antes de consultar o médico, por 

diversas razões, e nestes casos cabe ao farmacêutico assumir o papel crucial que possui 

na transmissão de informação ao utente no sentido do uso racional do medicamento, 

quer seja um caso de automedicação ou de indicação farmacêutica. 

Automedicação 

A automedicação baseia-se no uso de medicamentos não sujeitos a receita 

médica de forma coerente por iniciativa do doente, com o objetivo de tratar transtornos 

passageiros, menores e sem gravidade. Por norma, os doentes adotam a automedicação 

quando manifestam queixas passageiras e sem gravidade, no entanto, é necessário que 

o farmacêutico, como especialista do medicamento, esclareça ao utente que este

processo deve ser realizado sob indicação apropriada, fornecendo informações sobre a 

posologia, duração do tratamento e possíveis efeitos adversos que possam surgir, 

advertindo-o assim para as consequências do uso não racional do medicamento, como o 

facto de poder vir a mascarar doenças mais graves, retardando assim a solução 

terapêutica, sendo dessa forma necessário, em alguns casos, esclarecer o utente sobre a 

importância de consultar o médico. 
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Exemplos de situações que originam com frequência automedicação são o caso 

das dores musculares e das articulações, diarreias, obstipação, azia, indigestão, 

queimaduras solares, tosse, constipações e gripes. 

Ao longo do estágio, verifiquei que a automedicação se tornou cada vez mais um 

hábito. Deparei-me, frequentemente, com utentes que solicitavam MSRM sem a mesma, 

não dispensando, por isso, o medicamento e, nestes casos, uma das alternativas que 

sugeri foi a utilização de um MNSRM, visto apresentar menor risco. Um dos casos que 

vivenciei durante o atendimento ao balcão, foi o de um senhor que me pediu o Adalgur 

N®, pois encontrava-se com dores musculares. Visto este ser um MSRM, e questionando 

o doente sobre se tinha alguma patologia conhecida ao que ele respondeu-me

negativamente, sugeri o Voltaren® 25 mg pois este não é sujeito a receita médica. 

Indicação Farmacêutica 

No momento da indicação farmacêutica, é da responsabilidade do farmacêutico a 

seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o intuito de 

acalmar, prevenir ou resolver um transtorno de saúde menor e de curta duração.  

O farmacêutico deve ter uma comunicação clara e objetiva com o utente de forma 

a entender os sintomas que este apresenta, bem como os sinais físicos, a frequência da 

dor, localização, intensidade, duração da queixa, outra medicação que esteja a tomar, 

outros problemas de saúde, bem como alergias medicamentosas. 

Após descoberto de que caso se trata, o papel do farmacêutico passa por 

aconselhar o utente sobre a correta utilização do medicamento, nomeadamente 

posologia, duração do tratamento, efeitos adversos e interações. Deve também informar 

o utente acerca das medidas farmacológicas e/ou não farmacológicas a seguir, tendo em

conta a segurança, qualidade, eficácia e custo dos medicamentos. 

Contudo, caso o farmacêutico verifique que o diagnóstico seja alarmante de 

acordo com os sintomas e sinais apresentados pelo utente, o correto será orientá-lo para 

uma consulta médica. 

Ao longo do estágio, tive possibilidade de indicar MNSRM, por exemplo, nas 

situações de infeções urinárias, aconselhando sempre sobre a forma de tomar e a 

duração do tratamento. Uma dessas situações foi o caso de uma senhora que tinha como 

sintomas, ardor e aumento da frequência em urinar, neste caso sugeri um MNSRM e 

além disso recomendei algumas medidas profiláticas essenciais para auxiliar na 

prevenção deste tipo de problema. Nos casos mais graves, nomeadamente quando as 

infeções urinárias já se encontravam em estados mais avançados (por exemplo, com 

hematúria) recomendava que fossem observados pelo seu médico assistente.
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Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Prescrição Médica e a Sua Validação 

A dispensa de MSRM só é possível mediante a apresentação de uma receita 

médica. Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [7], estão discriminados 

três tipos de medicamentos segundo o tipo de receita a ele relacionada, nomeadamente: 

 Medicamentos de Receita Médica Renovável – medicamentos que se destinem

a doenças ou a tratamentos longos, de forma a poderem ser obtidos mais de uma

vez, sem ser necessário nova prescrição médica. A receita é constituída por três

vias com validade de seis meses;

 Medicamentos de Receita Médica Especial – medicamentos estupefacientes ou

psicotrópicos ou, ainda, substâncias que podem originar risco de abuso,

toxicodependência ou uso para fins ilegais;

 Medicamentos de Receita Médica Restrita – medicamentos de uso reservado a

certos meios especializados, nomeadamente medicamentos de uso exclusivo

hospitalar.

De acordo com os despachos n.º 87/2014 e o Despacho n.º 88/2014, de 19 de

maio [15], estes estabeleceram o uso de novos modelos de receita médica juntamente 

com o período de transição de uso dos sistemas de prescrição, novos modelos de 

vinhetas, dispensa e conferência de medicamentos via eletrónica na RAM, tendo o uso 

obrigatório destes sistemas se iniciado dia 1 de janeiro de 2015. 

Podem ser prescritos em cada receita até quatro medicamentos, com o máximo 

de duas embalagens por medicamento. Relativamente à prescrição de estupefacientes 

ou substâncias psicotrópicas, estes não podem ser prescritos em conjunto com outros 

medicamentos, assim como os medicamentos contidos no protocolo dos medicamentos 

manipulados e da Diabetes Mellitus. No caso dos medicamentos de dose unitária, podem 

ser prescritas até quatro embalagens. 

De acordo com a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio [16], esta designa a 

prescrição por denominação comum internacional (DCI), particularmente através do 

controlo da prescrição e incentivo ao uso de medicamentos genéricos como elementos 

estruturantes para o uso mais racional do medicamento. 

Esta portaria determina o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição 

de medicamentos, os modelos de receita médica e as condições de dispensa de 

medicamentos, tal como as obrigações de informação a conceder aos utentes. Deste 

modo, a prescrição médica deve conter a DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, 

a dosagem, a posologia e a apresentação.  
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A prescrição pode extraordinariamente conter a denominação comercial do 

medicamento, por marca, nas seguintes situações: 

 Não exista medicamento genérico comparticipado ou no caso de só existir

medicamento original de marca;

 Médico prescritor refere por escrito a razão de não ser possível substituir o

medicamento prescrito.

Estas restrições são assinadas pelo prescritor em local próprio da receita e contêm: 

 Prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito. Na

prescrição deve ser referida: Exceção a) art.º 6.º;

 Suspeita fundada e antecipadamente reportada ao INFARMED, I.P., de

intolerância ou reação adversa, a um medicamento com a mesma substância

ativa, mas definido por outra denominação comercial. Na prescrição deve ser

referida: Exceção b) art.º 6.º;

 Prescrição de medicamentos destinados a garantir a continuidade de um

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Na prescrição deve ser

referida: Exceção c) art.º 6.º – Continuidade de tratamento superior a 28 dias.


No ato da dispensa de um medicamento, cabe ao farmacêutico conferir se a

receita está bem preenchida e se contém os seguintes componentes: 

 Nome e número do utente (no código de barras no caso de se tratar de suporte

informático) ou número de beneficiário;

 Identificação do médico prescritor (nome, especialidade médica, n.º de cédula

profissional) e o respetivo código de barras (ou aplicação de vinheta identificativa,

no caso de se tratar de preenchimento manual);

 Local da prescrição e sua apresentação em código de barras sempre que

aplicável (ou aplicação de vinheta identificativa no caso de se tratar de

preenchimento manual);

 Número da receita e a sua apresentação em código de barras;

 Data da prescrição;

 Regime de comparticipação e entidade financeira competente;

 Designação do medicamento através da DCI ou nome genérico para as

substâncias ativas em que existam medicamentos genéricos autorizados (com

apresentação em código de barras, no caso de se tratar de suporte informático);

 Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão de embalagens e posologia

(com apresentação em código de barras no caso de se tratar de suporte

informático);
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 Assinatura do médico prescritor.

Após confirmada a validade da receita, o farmacêutico deve analisar a medicação

a ser dispensada, conferir se existem interações, contraindicações e possíveis efeitos 

adversos entre a medicação prescrita de forma a proteger o utente de possíveis danos 

relacionados com a medicação. 

Antes de começar o atendimento ao balcão na FLB, foi-me possível verificar 

algumas receitas de forma a manter-me em contacto com todos os campos técnicos da 

receita, nomeadamente data de prescrição, nomes comerciais, dosagem, posologia, bem 

como os diferentes organismos que existem. Contudo, as minhas falhas iniciais, quando 

comecei no atendimento ao balcão, foram essencialmente, esquecer de verificar o 

número de utente, que algumas vezes não vinha preenchido pelo médico, e a data de 

validade da receita que se encontrava ultrapassada.  

Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos ocorre logo após à validação e interpretação da 

receita. Neste ato, o farmacêutico é responsável por realizar a recolha da medicação 

prescrita, certificando-se sempre que se trata do medicamento correspondente ao que se 

encontra na receita médica e uma das formas de evitar erros neste campo, consiste na 

confirmação dos códigos de barras presentes na receita com o código de barras 

existentes no medicamento. 

Só são dispensados medicamentos genéricos (MG) se o utente assim o referir. 

Caso na receita seja apresentada uma justificação técnica por parte do prescritor a 

impedir a cedência de MG, então, neste caso, não é possível a dispensa deste tipo de 

medicamentos. Por vezes, o médico prescritor não menciona a dose ou tamanho da 

embalagem do medicamento, nesta situação é dispensado o medicamento com menor 

dose e a embalagem com menor número de unidades. 

O procedimento da venda faz-se através da leitura ótica dos códigos de barras da 

embalagem, seleção do regime e organismo comparticipante e preenchimento dos dados 

do utente.  

Na FLB, a maioria das receitas são comparticipadas pelos seguintes organismos: 

01 – Sistema Nacional de Saúde (SNS); 02 – Direção-Geral de Proteção Social aos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) e 07 – Subsistema do SNS 

para pensionistas.  

Terminando a venda, é impresso na parte de trás da receita o documento 

referente à faturação, que deve ser assinado pelo utente de forma a assegurar que o 

mesmo recebeu a medicação e teve opção de escolha (caso existam MG). De seguida, é 
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impressa uma fatura/recibo que deve ser rubricada e carimbada pelo profissional que 

efetuou a dispensa. 

 No caso de ser feita uma venda suspensa, não é emitido nesse momento uma 

fatura, mas sim um comprovativo de venda. Em caso de uma venda suspensa, a receita 

só será fechada quando o utente trouxer a receita médica do medicamento referente à 

venda suspensa, pois no momento em que foi pedido o medicamento o utente já não 

continha medicação e não podia interromper o tratamento. 

 O farmacêutico antes de terminar por completo a venda, deve ter a certeza que o 

utente compreendeu como a medicação deve ser tomada (escrevendo nas embalagens a 

posologia e referindo oralmente) para que o tratamento seja realizado corretamente e de 

forma coerente, sem qualquer erro. 
 

Medicamentos Genéricos e Sistema de Preços de Referência 
 
 Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [7], um medicamento 

genérico (MG) corresponde a 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”. O MG é identificado pela DCI, de seguida pela dose, pela 

sigla MG e forma farmacêutica. 

 De forma geral, os MG são muito mais económicos em relação aos medicamentos 

de marca, com preços inferiores, constituindo assim uma mais-valia para os utentes. O 

aparecimento dos MG permitiu também um maior controlo da despesa pública, em 

simultâneo com a adoção de um maior rigor por parte do Estado na comparticipação. 

Este sistema adota-se para os medicamentos contidos em grupos homogéneos, 

caracterizados por “um conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa 

e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado” e que sejam prescritos e dispensados no âmbito do serviço nacional de saúde, 

de acordo com o referente Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de dezembro [17].  

 O Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro [18], estabelece que cada grupo 

homogéneo possui um preço de referência, cujo cálculo corresponde à média dos cinco 

medicamentos mais baratos existentes no mercado que integrem cada grupo 

homogéneo, sendo o preço dos medicamentos revistos de três em três meses, pois pode 

traduzir numa modificação do referente valor de comparticipação. 

 Ao longo do estágio, deparei-me que a maioria dos utentes tem preferência pelos 

MG em relação aos de marca devido ao preço ser mais económico e pela eficácia ser a 
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mesma. Contudo, a maioria dos idosos não é da mesma opinião relativamente à eficácia 

dos MG, preferindo continuar a comprar os medicamentos de marca. 

Psicotrópicos ou Estupefacientes 

Os psicotrópicos ou estupefacientes são substâncias que atuam diretamente no 

Sistema Nervoso Central e que são extremamente importantes para a medicina na 

terapêutica de diversas patologias. No entanto, quando utilizados recorrentemente e sem 

supervisão médica, podem causar dependência física e psíquica. 

Estes fármacos, por estarem relacionados a atos ilícitos, estão são sujeitos a um 

controlo apertado e a uma legislação especial, relatada no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro [19], que determina o “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes 

e psicotrópicos”, posteriormente retificado pelo Decreto-Regulamentar n.º 61/94 de 12 de 

outubro [20] e o Decreto-Regulamentar n.º 28/2009, de 12 de outubro [21]. 

A utilização destes medicamentos aplica-se sobretudo em doenças do foro 

psiquiátrico, na oncologia ou como antitússicos e analgésicos. 

Relativamente às encomendas destes medicamentos, estas são efetuadas como 

os outros, no entanto, vêm acompanhados de uma guia de remessa devidamente 

numerada, separada e em duplicado, exclusiva da requisição de psicotrópicos ou 

estupefacientes, na qual incluem a identificação da farmácia e do fornecedor, os 

medicamentos enviados, as quantidades, a data e o número da requisição. O original da 

guia terá que ser mantido na farmácia, por uma temporada mínima de três anos. Em 

relação aos duplicados, estes são reenviados para os armazenistas como comprovativo 

da sua recetividade. 

Ao finalizar a venda, após a dispensa do medicamento ao utente, o sistema 

informático pede alguns dados que são obrigatórios para concluir o processo, 

nomeadamente, nome e morada do doente, nome do médico prescritor e n.º da cédula 

profissional, os dados do requerente (nome, morada, idade, n.º do bilhete de identidade e 

respetiva data de emissão) e o n.º da receita. Quando finalmente terminada, é impresso o 

documento de faturação na parte detrás da receita e um documento de psicotrópicos que 

é anexado a uma cópia da receita. 

É enviado ao INFARMED, todos os meses, o duplicado de todas as receitas 

médicas e as listagens de saída destes medicamentos referente ao mês anterior, sendo 

que, trimestralmente, são enviados dois exemplares do registo de entrada e saída, sendo 

um enviado para o INFARMED e outro fica na farmácia. 

Compete à farmácia ter um registo em papel ou suporte informático das receitas 

que incluam este tipo de medicamentos, pelo menos durante o período de três anos. 
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Medicamentos e Produtos Manipulados 

De acordo com o estatuto do medicamento, designa-se fórmula magistral 

“qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico 

hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a um doente determinado” e 

preparado oficinal consiste em “qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina 

ou em serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço” [7]. A preparação destes medicamentos 

deve estar em consonância com as boas práticas de fabrico de manipulados, aprovadas 

na Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho [22] e sob o controlo do Diretor Técnico da 

farmácia. 

Devido à evolução da indústria farmacêutica, a manipulação deste tipo de 

medicamentos tem vindo a diminuir consideravelmente. Contudo, algumas farmácias 

ainda mantêm este tipo de preparação de medicamentos manipulados, pois quando se 

pretende individualização e personalização terapêutica, torna-se útil e benéfico este tipo 

de preparações. 

De acordo com a Portaria n.º  769/2004, de 1 de julho [23], “o cálculo do preço de 

venda ao público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é efetuado 

com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor 

dos materiais de embalagem”. 

Ao longo do meu estágio, tive oportunidade de verificar e auxiliar na preparação 

de alguns dos manipulados efetuados na FLB, nomeadamente, de um despigmentante, 

cuja fórmula possuía como constituintes a hidroquinona a 6%, ácido retinóico a 0,05%, 

indometacina a 3% e uma base hidrofílica antioxidante, o Nourivan a 50g, outro foi a 

pomada de vaselina salicilada a 10%, que continha 10g de ácido salicílico e 90g de 

vaselina para o tratamento de calosidades devido ao seu efeito queratolítico. Contudo, 

como cada vez é menos frequente a preparação deste tipo de medicamentos na 

farmácia, considero que foi uma excelente oportunidade poder auxiliar neste trabalho, 

sendo uma experiência mais enriquecedora. 

Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

De acordo com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro [24], as farmácias 

podem prestar serviços farmacêuticos de forma a proporcionar o bem-estar e saúde dos 

utentes. 
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 A FLB dispõe aos seus utentes alguns serviços, nomeadamente, a determinação 

de parâmetros bioquímicos, administração de vacinas não incluídas no plano nacional de 

vacinas e consultas de nutrição.  

Determinação de Parâmetros Bioquímicos 
 
 A FLB dispõe de alguns serviços de relevância para os utentes que passo a citar: 

medição da pressão arterial, determinação capilar da glicemia, determinação do 

colesterol total e triglicéridos, testes de gravidez, medição do peso, altura e índice de 

massa corporal e teste da saliva (para deteção de nicotina). 

 Todos estes serviços são registados num cartão personalizado da farmácia, de 

forma a seguir a evolução do doente. Assim sendo, podemos considerar estes serviços 

fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e saúde dos utentes. 

 Ao longo do estágio tive a possibilidade de realizar testes de glicemia, colesterol 

total e triglicéridos. Inicialmente fui executando alguns testes de forma a ir adquirindo 

experiência. Na FLB é muito comum a realização destes testes bioquímicos, bem como a 

medição da pressão arterial, que é também muito frequente. De acordo com os 

resultados destes serviços realizados na FLB, aconselhava os utentes relativamente a 

medidas não farmacológicas, bem como a aderência à terapia. 

 Relativamente aos testes de gravidez, é da responsabilidade do farmacêutico 

alertar o utente sobre a eventualidade de ocorrerem falsos negativos e positivos, visto o 

resultado ser privado, prestando assim uma orientação adequada à situação. 

ValorMed e Recolha de Radiografias 
 
 A ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade de 

gerir os resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou fora do PV. Este 

sistema conta com a colaboração da indústria farmacêutica, dos distribuidores, das 

farmácias e da própria população, colaborando para o uso racional do medicamento e na 

prevenção de futuros danos no ambiente [25]. 

 Ao longo do estágio, verifiquei uma grande cooperação por parte dos utentes 

relativamente a este sistema, quanto aos medicamentos que se encontravam fora do PV, 

embalagens vazias de medicamentos ou medicamentos cujo consumo foi interrompido 

por ordem médica. Estes medicamentos são colocados num contentor especial que, 

quando completo, é enviado a um armazenista acompanhado de uma ficha específica 

que é preenchida e emitida à VALORMED. 

 A FLB faz, em parceria com a AMI (Assistência Médica Internacional), a recolha 

de radiografias para reciclagem, em que por cada tonelada de radiografias são removidos 
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10 kg de prata, reduzindo assim o seu impacto no ambiente, ao mesmo tempo que 

colabora com a AMI em ações humanitárias.  

Serviço de Consultas 

A FLB dispõe ao serviço dos seus utentes consultas de nutrição, que são bastante 

úteis para os utentes, uma vez que permite o acesso a consultas deste tipo de forma 

económica e o mais breve possível. 

As consultas de nutrição são semanais (às quintas-feiras) e os utentes marcam 

conforme a sua disponibilidade e a disponibilidade do profissional de saúde. As consultas 

são realizadas no gabinete de atendimento personalizado, assegurando a máxima 

privacidade ao utente e ao profissional, conforme exige o exercício da atividade. 

Considerações Finais 

Considero que o meu estágio na farmácia comunitária foi um pilar muito 

importante e positivo, tanto a nível profissional como pessoal, permitindo-me um maior 

conhecimento técnico e deontológico no que se refere à farmácia comunitária. 

Sei que tenho um longo caminho a percorrer e muitos mais conhecimentos para 

adquirir, mas sinto-me mais segura e consciente do que realmente é a profissão que 

pretendo representar futuramente. 

Agradeço à equipa da FLB pela oportunidade, disponibilidade e apoio, assim 

como, a confiança que o meu orientador depositou em mim nas mais diversas funções de 

responsabilidade que me foram dadas. 

No fim do estágio em farmácia comunitária, sei que aprendi a praticar com 

competência e habilidade as mais variadas atividades que futuramente irão ser 

fundamentais para fazer de mim uma boa profissional nesta área.   

Formações 

Ao longo do meu estágio participei nalgumas formações de algumas marcas que a 

FLB representa, nomeadamente, Vichy®, La Roche Posay®, Panadol®, Voltaren®, 

Fenistil®, entre outras (Anexo II). Estas formações foram convenientemente úteis para 

aprofundar os meus conhecimentos na área da cosmetologia. 

As formações na qual participei foram as seguintes: 

- “Caudalie”, no Hotel The Vine, às 11h30 no dia 21 de Maio;

- “Vichy e La Roche Posay”, no Pestana Casino Park Hotel, as 20h30 nos respetivos dias,

16 e 17 de Junho; 

- “Panadol”, no Hotel Pestana Casino Park Hotel, as 20h30, no dia 6 de Julho;

- “Voltaren e Fenistil”, no Hotel Porto Mare, as 20h30 no dia 22 de Julho.



21 
 

Parte 2 
 

Trabalho 1 
 

Durante o meu estágio curricular na FLB detetei que havia uma grande procura de 

medicamentos e/ou suplementos alimentares destinados ao alívio sintomático de queixas 

relacionadas com o trato urinário, por parte dos utentes, e que havia uma lacuna 

informativa em relação a este tipo de patologias. Assim sendo, e com a aprovação da 

diretora técnica desta farmácia e do meu orientador de estágio, um dos temas que decidi 

desenvolver foi “infeções do trato urinário”. Verificámos ainda que havia uma escassez de 

tempo para informarmos, devidamente, os utentes e que não havia informação disponível 

na farmácia, sobre este tema, que pudéssemos pôr ao seu alcance.  

Por estes motivos, decidi realizar um folheto informativo intitulado “Será que tenho 

uma infeção urinária? O que fazer?“ (Anexo III) e colocá-lo ao dispor dos nossos utentes. 

Neste folheto, para além de explicar o que é uma infeção urinária, aconselho algumas 

medidas de prevenção, bem como um suplemento alimentar à base de uva-ursina e 

arando vermelho, de forma a evitar o aparecimento destas patologias. 

 

Infeções do Trato Urinário 
 
 

 As infeções do trato urinário são causadas pela presença de bactérias, pela sua 

multiplicação e pela invasão dos tecidos do referido trato. [26]  

 Estes tipos de infeções podem ser classificados como infeções do trato urinário 

superior, que envolvem os rins (pielonefrite) e infeções do trato urinário inferior, que 

envolvem a bexiga (cistite), a uretra (uretrite) e a próstata (prostatite). [27] 

 As infeções urinárias constituem um dos tipos de infeções mais comuns em todo o 

mundo. Cerca de 40% das mulheres e 12% dos homens desenvolverão pelo menos uma 

infeção urinária na vida, com uma incidência superior nas mulheres com idades 

compreendidas entre os 15–29 anos. Estima-se que 25% das mulheres que desenvolvem 

uma infeção no trato urinário sofrerão uma recidiva num período de 6 meses. Este tipo de 

infeções constitui uma das principais causas de recorrência ao serviço de urgência, é 

responsável por muitos casos de internamento e, até mesmo, de septicémia. [28] 

 As infeções do trato urinário podem ser classificadas como não complicadas e 

complicadas. As infeções urinárias não complicadas são infeções que ocorrem em 

doentes sem alterações anatómicas ou funcionais do trato urinário e sem instrumentação 

urológica recente. Exemplos deste tipo de infeções ocorrem em mulheres não grávidas, 

mulheres saudáveis na pré-menopausa e quando não existe evidência de qualquer 

anormalidade no trato urinário. Este tipo de infeções, apesar do desconforto que 

originam, geralmente têm resolução espontânea num período de 4–6 dias, não sendo 
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necessário o uso de antibióticos. Contudo, por vezes, na sequência de uma infeção do 

trato urinário inferior, pode haver colonização das bactérias em direção aos rins, 

conduzindo a uma pielonefrite, apesar desta situação ser menos frequente. As infeções 

urinárias complicadas ocorrem com maior frequência em pacientes algaliados, em 

mulheres grávidas, ou na presença de defeitos estruturais ou funcionais no trato urinário. 

Os doentes com idade avançada, com obstrução, trauma ou cirurgia no trato urinário, 

com diabetes mellitus mal controlada, imunossupressão, entre outras doenças 

autoimunes, são mais propensos a desenvolver uma sepsia fatal.[28] 

A prevenção e o tratamento precoce de infeções no trato urinário são de extrema 

importância, pois contribuem para a diminuição da taxa de morbilidade e de mortalidade. 

[29]

 Etiologia Bacteriana 

A principal causa de infeções no trato urinário consiste na proliferação de 

bactérias, tais como, Escherichia coli (E. coli) (responsável por cerca de 46,4–74,2% das 

infeções urinárias), Klebsiella spp. (6–13,45% das infeções urinárias), Proteus spp. (4,7–

11,9% das infeções urinárias) e Enterococcous spp. (5,3–9,54% das infeções urinárias). 

A bactéria E. coli representa o agente patogénico mais prevalente nos doentes com 

infeção urinária não complicada, no entanto, as espécies de Proteus, Klebsiella, 

Enterobacter, Serratia e Pseudomonas predominam nos doentes com infeções urinárias 

complicadas, principalmente nos doentes algaliados. [29] 

Fatores de Risco 

As mulheres são mais propensas a desenvolver infeções urinárias do que os 

homens, uma vez que possuem uma uretra mais curta e cujo orifício externo se encontra 

mais próximo do reto, facilitando o percurso da bactéria E.coli até à bexiga. Os problemas 

estruturais locais ou neurogénicos do trato urinário, nomeadamente, anomalias 

congénitas ou esvaziamento incompleto da bexiga, ou a existência de corpos estranhos, 

como cateteres e cálculos renais, constituem outros fatores de risco. A nível sistémico, a 

maior probabilidade de ocorrerem infeções urinárias recai em mulheres grávidas, 

diabéticos ou doentes com outros estados de imunossupressão.[30] 

Outros fatores, também relevantes, responsáveis por infeções do trato urinário 

são o uso de roupa apertada, diafragma com espermicidas, atraso na micção, banheiras 

de hidromassagem, vida sexual ativa e falta de higiene. Após a menopausa, as infeções 

urinárias ocorrem também com maior persistência devido a fatores como a diminuição 

dos níveis de estrogénio, as alterações fisiológicas, nomeadamente, a degeneração dos 

tecidos, e fatores mecânicos. [31] 
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Sinais e Sintomas de Infeção no Trato Urinário 
 

 Os sinais e sintomas mais constantes perante uma infeção no trato urinário 

incluem disúria, aumento da frequência de micção e noctúria. Por vezes pode surgir dor 

abdominal leve, dor lombar, hematúria, incontinência urinária, mal-estar geral, urina turva 

e escura com odor fétido e, com menos frequência, pode ocorrer febre, calafrios, náuseas 

e vómitos, sendo sinais indicativos de maior gravidade. A presença de um ou mais dos 

sintomas descritos anteriormente revela 50% de certeza que estamos perante uma 

infeção no trato urinário. Na ausência de corrimento vaginal essa probabilidade aumenta 

para 90%. Os sintomas variam, evidentemente, de acordo com o tipo de infeção 

presente. [31]  [32] 
  

 

Meios Complementares de Diagnóstico 
  

 O principal teste realizado para detetar a presença de uma infeção urinária é um 

exame de urina, cuja presença de substâncias na urina, nomeadamente nitritos e 

esterase leucocitária são parâmetros indicativos de uma infeção urinária. [31] 

 Os nitritos positivos sugerem a presença de bactérias gram-negativas, tais como 

E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp., uma vez que estes organismos 

convertem os nitratos a nitritos urinários. A esterase leucocitária é uma enzima contida 

nos glóbulos brancos que é libertada quando estes se submetem a lise e a sua deteção é 

um reflexo da presença de leucócitos na urina. No entanto, a presença de piúria, 

indicativo de leucócitos degenerados na urina, ocorre como consequência de infeções 

bacterianas (exemplo: cistite, pielonefrite, uretrite e prostatite), originando desta forma um 

teste positivo. [33] [34] 

 Para a confirmação de casos questionáveis de infeção urinária pode recorrer-se a 

um exame microscópico através da análise do sedimento urinário. [31] 

 Existe ainda um teste à urina mais específico – urocultura. Este é um exame de 

urina que identifica a presença de bactérias, num meio propício à sua reprodução, como 

por exemplo, em Ágar tripticase de soja + 5% de sangue de carneiro e Ágar MacConkey. 

A formação de colónias de bactérias, permite determinar a presença de uma urocultura 

positiva e assim saber perante que bactéria estamos e, até mesmo, saber a que 

antibiótico essa bactéria é sensível. A urocultura, normalmente, é recomendada em 

doentes que possuem sintomas que não desaparecem, doentes que têm uma recidiva 

dentro de 2 a 4 semanas após ter sido realizado tratamento, doentes que apresentam 

sintomas irregulares ou quando existe suspeita de uma pielonefrite. [35]  [36] 

 

Tipos de Infeções do Trato Urinário  
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Cistite 

A cistite caracteriza-se por uma infeção no trato urinário inferior que pode ser 

assintomática ou estar associada a sinais e sintomas como os descritos anteriormente. 

Pode ser causada por espécies de E.coli, Proteus spp., Klebsiella spp. e ocasionalmente, 

Enterobacter spp.. A cistite representa uma invasão da mucosa da bexiga, na maioria das 

vezes por bactérias coliformes entéricas que habitam a entrada vaginal subindo para a 

bexiga através da uretra, podendo ficar abrigadas no epitélio da bexiga e ocasionalmente 

desencadear uma infeção recorrente. [30] [37] 

A urina é geralmente um bom meio de cultura bacteriana, no entanto, existem 

fatores desfavoráveis ao seu crescimento nomeadamente, pH baixo (5,5 ou menos), 

elevada concentração de ureia e a presença de ácidos orgânicos que aumentam a 

acidificação da urina. No entanto, para confirmar que estamos na presença desta 

patologia, devemos ter em conta os sintomas apresentados, tais como disúria, 

polaquiúria sem corrimento vaginal, noctúria, sensação de esvaziamento incompleto da 

bexiga, dor na parte inferior do abdómen, febre baixa (37º- 38º), hematúria e urina turva 

com odor fétido. O diagnóstico é apoiado pela presença de leucocitúria na urina de jato 

médio. [30][37] 

A cistite pode ser tratada em 2 ou 3 dias com recurso a antibióticos, no entanto, 

devem ser utilizados com precaução e apenas se estritamente necessários, pois um dos 

fatores que contribui para as altas taxas de resistência são o uso indiscriminado dos 

mesmos. [30] [37]

Pielonefrite 

A pielonefrite caracteriza-se por uma infeção bacteriana Gram-negativa do 

parênquima renal e bacinete, na maior parte dos casos, provocada pela bactéria E.coli, 

geralmente consequentes a cistites. Os sinais e sintomas mais frequentemente 

apresentados incluem febre (> 38 °C), náuseas ou vómitos, calafrios, urina com odor 

fétido, dor ou desconforto na parte superior do abdómen ou lombar, hematúria, poliúria, e 

em situações mais graves problemas a nível sistémico, taquipneia, anorexia e delírio. Por 

vezes, principalmente na população mais idosa, existe uma determinada inconsciência 

dos sinais e sintomas desta patologia, daí a necessidade de se realizarem certos 

procedimentos de investigação e exames complementares de diagnóstico, 

nomeadamente, hemograma com plaquetas, testes de função renal, exame de urina com 

análise do sedimento urinário, urocultura ou até mesmo hemocultura, para que haja maior 

precisão no diagnóstico. A maioria dos doentes que apresentam esta patologia são 

tratados com sucesso com medicação via oral, no entanto, alguns doentes necessitam de 

ser hospitalizados, nomeadamente, os que apresentam vómitos persistentes e evidência 
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clínica de desidratação, grávidas com sintomas a nível sistémico, lactentes, idosos 

doentes com baixo apoio social, doentes imunodeprimidos, doentes com anomalias 

anatómicas ou obstrução no trato urinário e doentes com suspeita de septicémia. [38] 

 

Prostatite 
  

 A prostatite consiste numa doença inflamatória que afeta a próstata e que é mais 

prevalente em homens com idade inferior a 50 anos. Existem dois tipos de prostatite – 

aguda e crónica. A prostatite bacteriana aguda ocorre devido a uma infeção na próstata 

causada por bactérias, tais como E.coli, e é caracterizada por sintomas urinários agudos, 

que incluem febre (> 38 °C), de aparecimento súbito e subida abrupta, dor retal e no 

períneo, mal-estar e calafrios. Relativamente à prostatite bacteriana crónica, esta ocorre 

devido a infeções recorrentes na próstata, caracterizada pelos mesmos organismos, com 

sintomas tais como, disúria, urgência e aumento de frequência de micção e desconforto 

no períneo.[35]  

 Devem ser realizados alguns exames para se detetar e confirmar esta patologia, 

nomeadamente, um exame de urina, hemocultura, dosagem do PSA (antigénio prostático 

específico), citoscopia e um hemograma completo. Os resultados laboratoriais realizados 

que confirmam esta patologia são leucocitose, presença de nitritos, piúria e níveis 

elevados de PSA. [39] 

Uretrite 
 

 A uretrite consiste numa inflamação na uretra, cujas causas podem ser 

classificadas em diversas categorias, nomeadamente, infeções sexualmente ou não 

sexualmente transmissíveis, condições hormonais, anomalias anatómicas, traumas 

químicos ou mecânicos (como por exemplo o uso de rendas ou roupas apertadas) e 

cancro. As infeções sexualmente transmissíveis são comuns na população em geral e 

são responsáveis por uma enorme percentagem de infeções uretrais. Alguns dos 

organismos responsáveis pela transmissão via sexual são a Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, HSV (Vírus herpes Simplex) e 

Ureaplasma urealyticum. A uretrite pode ainda fazer parte da tríade clássica – uretrite, 

conjutivite e artrite reativa – designada Síndrome de Reiter. Os sinais e sintomas mais 

característicos deste tipo de infeções incluem disúria, aumento da frequência de micção, 

cervicite, dispareunia e prurido. Outros aspetos que contribuem para este tipo de infeção 

são o uso de substâncias irritantes tais como, sabonetes, gel de banho e espermicidas. 

Um dos testes utilizados para confirmar o diagnóstico de uretrite, pode ser, por exemplo, 

a reação de polimerização em cadeia para as espécies Chlamydia, Gonococcus, 

Trichomonas, HSV-1 e HSV-2 e Mycobacterium tuberculosis, que foi aprovado pela Food 
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and Drug Administration (FDA). O exame de urina pode também ser realizado de forma a 

excluir de que se trata de uma cistite ou pielonefrite. [32]  [40]  [41] 

 

Dieta Profilática de Infeções no Trato Urinário 
 

 Para evitar infeções urinárias deve ser reforçada a ingestão de alguns nutrientes, 

tais como: 
 

 Arando vermelho – usado com o intuito de prevenir a aderência de bactérias à 

parede da bexiga; 

 Mirtilos – impedem que as bactérias se fixem no revestimento do trato urinário; 

 Vitamina C – torna a urina mais ácida, impedindo assim o crescimento de bactérias; 

 Probióticos – contêm colónias de bactérias consideradas “boas” (como por exemplo 

os lactobacilos), que ajudam a fortalecer o trato urinário e são benéficas devido ao 

seu efeito protetor, pois funcionam como barreiras vaginais ao aderirem às células 

uroepiteliais, inibindo assim a adesão contra organismos patogénicos, tais como a 

E.coli; 

 D-manose – açúcar simples que previne a aderência de certas estirpes bacterianas 

às células epiteliais da bexiga; 

 Sais de citrato – importantes na alcalinização da urina que apresenta um efeito 

benéfico na redução de sintomas como a disúria; a urina alcalinizada potencia ainda 

a ação de certas plantas como a uva-ursina e a berberina; são exemplos de sais de 

citrato os sais de potássio e citrato de sódio; 

 Berberina – é uma planta alcaloide que possui um longo historial na medicina 

chinesa, sendo encontrada nas raízes, no rizoma e na casca do caule das plantas. 

Os extratos de Berberina demonstraram uma importante atividade antimicrobiana 

contra uma variedade de organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos. Contudo, é 

contraindicado o seu uso em grávidas, pois tem efeitos adversos importantes como o 

aumento das contrações uterinas levando ao aborto espontâneo e pode provocar 

também icterícia neonatal. [42] [43]  

 

Medidas Profiláticas de Infeção no Trato Urinário 
 

 Existem diversas formas de auxiliar na prevenção de infeções no trato urinário que 

se encontram seguidamente descritas: 

 Beber bastantes líquidos, principalmente a água, pois esta ajuda a diluir a urina 

fazendo com que quanto mais água for ingerida mais água será expelida, permitindo 

assim que as bactérias sejam libertadas do trato urinário antes de se iniciar uma 

infeção; 
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 Diariamente, e principalmente após defecação, fazer a higiene de frente para trás, pois 

evita que as bactérias da região anal se espalhem para a região anterior do períneo, 

podendo colonizar a uretra e vagina; 

 Esvaziar a bexiga logo após uma relação sexual, pois evita a multiplicação de 

microrganismos e realizar higiene intima como descrito anteriormente; 

 Utilizar roupa íntima de algodão evitando os tecidos sintéticos; 

 Evitar o consumo de alimentos que provocam irritação da bexiga, tais como frutas 

cítricas, álcool, café, chá preto, tomate, vinagre, chocolate e açúcar; 

 Evitar o uso de produtos irritantes que possam agredir a região da uretra e vagina, tais 

como sabonetes ou gel de banho com pH impróprio ou desodorizantes íntimos; 

 Alterar quando necessário o método contracetivo, nomeadamente o uso de diafragmas 

com espermicidas (essencialmente no caso de infeções urinárias recorrentes);  

 Aplicação local de cremes com estriol após a menopausa – baixas quantidades de 

estrogénio originam menores quantidades de lactobacilos na vagina e bexiga, e o 

estriol intravaginal demonstrou ser eficaz no tratamento de infeções urinárias 

recorrentes em mulheres pós-menopáusicas, pois o estrogénio vaginal restaura a flora 

vaginal normal, reduzindo o risco de colonização vaginal pela E.coli; 

 Usar preservativo masculino e/ou feminino durante as relações sexuais. [42] [43] [44] [45]  
 

 

Produto Aconselhado  
  

  Advancis® Uritabs surge no folheto devido à necessidade de aconselhar um 

produto que ajudasse no tratamento de infeções urinárias sem recorrer a antibióticos e 

que, simultaneamente, colaborasse na prevenção desse mesmo tipo de infeções. 

 Este produto consiste num suplemento alimentar com propriedades 

antibacterianas, anti-inflamatórias e antissépticas, que contém plantas de uso tradicional 

em infeções urinárias não complicadas, tais como o arando vermelho e uva-ursina, numa 

fórmula reforçada com fruto-oligossacarídeos (FOS). É um produto que é aconselhado 

nas seguintes situações: infeções das vias urinárias não complicadas, infeções urinárias 

recorrentes, alívio dos sintomas de desconforto tais como, dor ou ardor durante a micção, 

urgência e aumento da frequência de micção e dor ou sensação de pressão abdominal 

inferior. Quanto à posologia é recomendada a ingestão diária de 2 comprimidos após o 

pequeno-almoço e o jantar.[46] 

 

Uva-ursina 
 

 A uva-ursina é uma planta com atividade antimicrobiana, antisséptica, anti-

inflamatória e diurética, muito utilizada em infeções no trato urinário. Esta planta é 

constituída pela folha inteira ou fragmentada seca de Arctostaphylos uva-ursi, possuindo 
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como constituintes ativos a arbutina ou arbutósido e flavonoides. A atividade da uva-

ursina é devida aos heterósidos hidroquinónicos, que após hidrólise originam o composto 

hidroquinona, que ao ser eliminada pelas vias urinárias tem o poder de combater infeções 

nessas vias. Para que a hidrólise dos metabolitos formados da hidroquinona (compostos 

conjugados) ocorra mais facilmente, a urina deve ser alcalina (no mínimo pH=8), daí que 

em alguns casos, possa ser necessário o consumo diário de 6–8 g de bicarbonato de 

sódio. [43] [45] [65] 

 Quanto ao mecanismo de ação desta planta foram realizados dois estudos na 

Alemanha e na Polónia, cujos autores examinaram a urina dos doentes previamente 

suplementados com extratos de uva-ursina ou do isolado arbutina e demonstraram que 

havia atividade antimicrobiana contra algumas bactérias, tais como E. coli, Proteus 

mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e outras 70 bactérias que 

têm capacidade de atacar o trato urinário. O efeito antimicrobiano parece ser em parte 

devido à capacidade do extrato aquoso da uva-ursina poder alterar as características da 

superfície das células microbianas. [43] 

 Num estudo de 40 estirpes de E.coli extraído da urina de doentes com pielonefrite, 

a uva-ursina demonstrou aumentar significativamente a hidrofobicidade da superfície das 

células microbianas, diminuindo assim a capacidade das bactérias de aderir ao 

hospedeiro. [43] 

 A nível clínico, embora a uva-ursina seja frequentemente usada com sucesso no 

tratamento de infeções urinárias e melhoria sintomática, não existem ainda estudos 

suficientes para comprovar a sua eficácia terapêutica efetiva. Contudo, num estudo 

clínico realizado com dois grupos de mulheres, o grupo controlo e outro ao qual foi 

administrado extrato de uva-ursina, concluiu-se que a uva-ursina era eficaz na prevenção 

de infeções no trato urinário. [43]  

 

Arando vermelho 
 

 O arando vermelho (vaccinium macrocarpon) foi utilizado durante séculos na medicina 

tradicional no tratamento de doenças do trato urinário. É composto essencialmente por água 

(cerca de 80–88%), hidratos de carbono (10%), flavonóides (antocianinas e 

protoantocianidinas), catequinas, triterpenóides, ácidos orgânicos e ácido ascórbico 

(constituem os restantes 10%). Nestes últimos anos, devido ao aumento das resistências com 

os antibióticos, os doentes devem evitar ao máximo o uso inapropriado dos mesmos, daí que 

as propriedades do arando tenham vindo a suscitar um novo interesse. [37]  

  Avorn e outros investigadores realizaram o primeiro ensaio clínico demonstrando que o 

consumo regular de arando reduzia a presença de bactérias na urina. O extrato de arando 

contém, no mínimo, 2 constituintes químicos com propriedades de antiaderência 
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bacteriana, nomeadamente, a frutose que inibe a aderência de fímbrias do tipo 1 de 

algumas bactérias para o epitélio e proantocianidinas que são responsáveis por inibir a 

adesão de fímbrias do tipo P da E.coli para o urotélio. As protoantocianidinas são 

rapidamente metabolizadas no fígado e no intestino e os metabolitos são eliminados na 

urina (in vivo). Tendo em conta o rápido metabolismo dos compostos fenólicos do arando, 

é suposto que alguns metabolitos deste composto, tais como o ácido hidroxibenzóico ou 

ácido hidroxicinâmico, possam ser responsáveis pelos efeitos antibacterianos descritos. 

[37];[47]  

 Em 2012, Jepson e Craig realizaram dez estudos com 1049 pacientes e 

concluíram que o arando, em comparação com o grupo placebo, reduziu 

significativamente a incidência de infeções no trato urinário durante os 12 meses em que 

foi realizado o estudo. [47] 

 As suas propriedades antioxidantes ajudam também a moderar a resposta 

inflamatória associada à infeção bacteriana. [37] 

 A urina é um meio pobre para o crescimento bacteriano devido à sua acidez. Contudo, 

quando as bactérias aderem à mucosa da bexiga, ocorre uma resposta inflamatória, o que 

provoca sintomas de infeção no trato urinário e o arando tem sido reconhecido devido às suas 

propriedades, como um tratamento natural e conservador na prevenção e controlo dos 

sintomas de infeções do trato urinário.[37]   
 

 
 

 
 

Tratamento  
 

 Ao longo dos últimos anos tem havido uma predominância de bactérias resistentes a 

antibióticos, especialmente, devido às betalactamases produzidas por algumas bactérias, 

sendo por isso crucial evitar a prescrição excessiva de antibióticos. [48] 

 O padrão de resistência microbiana e o uso de antibióticos variam, consideravelmente, 

entre os países. Durante a última década, a taxa de resistência da E. coli para as 

fluoroquinolonas tem aumentado, particularmente, nos países do sul da Europa, enquanto, nos 

países nórdicos, tem havido uma crescente taxa de resistência da E. coli para o sulfametoxazol 

e ampicilina. As fluoroquinolonas constituem um grupo de antibióticos de extrema importância, 

obtendo um papel crucial no tratamento de infeções mais graves, tais como septicemia, daí a 

resistência às fluoroquinolonas poder ter consequências clínicas graves. Em todos os países 

europeus, a E. coli é considerada a causa mais frequente de infeções do trato urinário não 

complicadas (responsável por 80–90% dos casos). [48] 

 De acordo com um inquérito europeu do Consumo de Antibióticos, estirpes resistentes 

são responsáveis pela morte de cerca de 25 000 europeus por ano, sendo uma parte 

considerável deste aumento de mortalidade causada por infeções do trato urinário 

complicadas. [48] 
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 Num estudo sobre a primeira escolha de antimicrobianos recomendados para o 

tratamento empírico de infeções urinárias não complicadas, efetuado em 6 países de 5 

diferentes áreas geográficas da Europa, verificou-se que eram escolhidos antibióticos de 7 

classes diferentes, nomeadamente, antibióticos betalactâmicos, sulfonamidas, trimetoprim, 

fluoroquinolonas, derivados de ácido fosfónico e derivados de furano. Em todos os seis países, 

a E. coli possui uma elevada taxa resistência contra sulfametoxazol (22 - 37%), trimetoprim (15 

- 32%) e uma baixa taxa de resistência contra a nitrofurantoína (5%), mecilinam (1 - 5%) e 

fosfomicina (2%). Uma das razões para a resistência à nitrofurantoína, mecilinam e fosfomicina 

ser baixa na Europa, advém do facto destes antibióticos não serem utilizados na agricultura, 

contrariamente ao que acontece com alguns dos outros antibióticos.[48] 
  

 

Considerações  

 

 Após ter elaborado este folheto informativo e tê-lo posto ao dispor dos utentes na 

FLB, verifiquei um maior interesse em obter esclarecimento sobre o tema, principalmente, 

por parte das utentes do sexo feminino. Notei que as utentes ficavam satisfeitas por 

poderem ter material informativo para ler e levar para casa, ficando mais esclarecidas 

sem ter que expor todas as suas dúvidas em frente a outros utentes. Em algumas 

situações as utentes abordaram-me para obter informação adicional. Ao realizar de uma 

ampla pesquisa constatei que o arando e a uva-ursina contribuem, fortemente, para a 

profilaxia e controlo sintomático, principalmente, nas fases iniciais da infeção do trato 

urinário, por isso recomendo aos utentes, no folheto, o consumo de Advancis® Uritabs, 

produto rico nestes componentes. Assim sendo, contribui para uma maior prevenção e 

controlo desta patologia na população de utentes da farmácia. 

 

Trabalho 2 
 

 Durante o meu estágio curricular, e para minha surpresa, um dos problemas que 

verifiquei, e que afeta uma grande percentagem de utentes, foi a onicomicose. A falta de 

informação é um dos fatores que mais contribui para que as pessoas tenham este fungo 

instalado há muito tempo sem que se tenham dado conta, atrasando, desta forma, o 

tratamento do mesmo. Apesar de muitas pessoas não darem a devida importância, 

pensando que se trata apenas de um problema a nível estético, esta é uma infeção 

fúngica que pode evoluir e espalhar-se para outras áreas do corpo. O meu objetivo é que 

este panfleto (Anexo IV) sirva de alerta para deteção precoce e, consequentemente, para 

a diminuição desta patologia.  

 

Onicomicose 
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 A onicomicose é uma infeção fúngica nas unhas, podendo afetar as unhas das 

mãos e/ou dos pés, provocando descoloração, espessamento e a separação a partir do 

leito ungueal. Esta patologia ocorre em 10% da população em geral, sendo mais comum 

em adultos mais velhos. A prevalência é de 20% em pessoas com mais de 60 anos e 

50% naqueles com mais de 70 anos. A prevalência em adultos mais velhos está 

relacionada, principalmente, com a doença vascular periférica, défices imunológicos e 

diabetes mellitus. O risco de obter onicomicose é mais elevado em diabéticos, 

comparativamente, à população em geral, enquanto em doentes com HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) a prevalência varia entre 15% a 40%. [49] 

 A onicomicose afeta, mais frequentemente, as unhas dos pés do que as unhas 

das mãos devido a diversos fatores, entre os quais, crescimento mais lento das unhas 

dos pés, menor irrigação sanguínea, uso de sapatos fechados, juntamente com 

transpiração excessiva e falta de higiene, criando um ambiente húmido que favorece 

invasão de fungos na pele e nas unhas. Além disso, andar descalço em locais públicos, 

como ginásios, piscinas e SPA’s, onde a humidade é alta e os fungos são predominantes, 

também aumenta o risco de desenvolver esta patologia. Finalmente, as visitas frequentes 

a pedicures e manicures também têm sido identificadas como um fator de risco, pois 

pode haver transmissão de fungos por meio dos instrumentos utilizados que não são, 

devidamente, esterilizados. Pode também ocorrer onicomicose em pessoas com unhas 

distróficas, predisposição genética, hiperidrose, infeções fúngicas simultâneas e psoríase, 

sendo mais comum em fumadores. Esta patologia é causada por diversos organismos, 

sendo mais frequentemente devido a dermatófitos do género Trichophyton. Outros 

organismos incluem Candida, que é mais comum em infeções das unhas e em doentes 

com candidíase mucocutânea crónica. Os fungos filamentosos não dermatófitos 

constituem uma causa incomum na população em geral, no entanto, estudos recentes 

demonstraram que são os organismos predominantes nas onicomicoses dos doentes 

com HIV. [49] [50] 

 A onicomicose é uma doença progressiva que, se não for tratada, pode levar a 

danos permanentes na unha, podendo espalhar-se para outras partes do corpo.[50] 

 Esta patologia é normalmente classificada como onicomicose subungueal 

lateral/distal, subungueal proximal, superficial branca e distrófica total.[51] 

 As características clínicas sugestivas de onicomicose com base na morfologia da 

unha, incluem descoloração, onicólise, hiperqueratose subungueal e engrossamento da 

unha. [51] 
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Medidas Profiláticas da Onicomicose 
 
 No sentido de prevenir o aparecimento e/ou agravamento desta patologia 

recomenda-se que: 
 

 Doentes com doença vascular periférica, diabetes mellitus ou imunodeficiências 

devem inspecionar regularmente os seus pés e visitar o seu dermatologista ou 

podólogo; 

 As unhas devem manter-se bem aparadas; 

 O corte das cutículas deve ser evitado, pois as abrasões e lacerações provocadas 

servem como um portal de entrada para os organismos fúngicos; 

 Instrumentos pessoais devem ser levados para os salões de estética de forma a 

haver garantias relativamente à esterilidade dos mesmos;  

 Os pós de secagem antifúngica devem ser utilizados nas meias e sapatos com 

regularidade; 

 Devem ser utilizadas meias de algodão em vez de meias de tecido sintético; 

 Os pés devem ser mantidos limpos, frescos e secos, com calçado confortável; 

 Lavar sempre as mãos após tocar numa unha infetada; 

 Devem ser utilizados instrumentos exclusivos nas unhas infetadas para evitar a 

contaminação das unhas sãs; 

 Em ginásios, piscinas e chuveiros públicos devem ser usados chinelos. [50] [51] 

Tratamento  
 

 O tratamento da onicomicose é essencial de forma a evitar complicações graves, 

tais como celulite, gangrena, particularmente nos doentes de elevado risco, como é o 

caso dos diabéticos. [51] 

  A escolha do tratamento dependerá do organismo em causa, do tipo de 

onicomicose, da sua gravidade e do facto de se tratar de uma primeira infeção ou de ser 

uma infeção recorrente em que houveram tratamentos anteriores nos quais a resposta ao 

tratamento foi mal sucedida. [51] 

 As formas de tratamento recomendadas para eliminar a onicomicose incluem o 

tratamento a nível sistémico e tópico. Relativamente aos medicamentos que atuam a 

nível sistémico, estes podem ser divididos em duas classes: agentes antifúngicos 

azólicos, nomeadamente triazóis (exemplo: fluconazol e o itraconazol) e um agente da 

classe alilamina (terbinafina); no entanto só o itraconazol e a terbinafina receberam 

aprovação da FDA para tratar a onicomicose. Os efeitos adversos mais comuns 

associados à utilização destes agentes sistémicos foram dores de cabeça e sintomas 

gastrointestinais. Foram citados casos de hepatotoxicidade em doentes com e sem 
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doença hepática preexistente, com efeitos hematológicos raros e alterações ligeiras a 

moderadas nas aminotransferases. Antes de ser iniciado o tratamento com este tipo de 

agentes e mesmo após um mês de terapia, é aconselhável fazer-se um controlo analítico, 

nomeadamente um hemograma completo com plaquetas e todos os parâmetros 

referentes ao perfil hepático (especialmente das transaminases séricas). Os agentes 

antifúngicos triazólicos, inibem a enzima lanosterol 14 α-demetilase, capaz de converter o 

lanosterol em ergosterol. A depleção de ergosterol na membrana de fungos leva a danos 

estruturais e funcionais, levando à inibição do crescimento fúngico. [52] 

 O itraconazol demonstrou uma eficaz concentração mínima inibitória in vitro contra 

espécies do género Trichophyton e diversas outras espécies não causadoras de 

onicomicose. No entanto, não demonstrou eficácia contra espécies do género Fusarium 

spp., uma das causas mais comuns de onicomicose por fungos filamentosos não 

dermatófitos, nem contra a Scopulariopsis spp. A terbinafina inibe a biossíntese do 

ergosterol por inibição da enzima esqualeno-oxidase, sendo altamente eficaz contra 

organismos dermatófitos. [52] 

 Relativamente aos agentes antifúngicos da classe imidazol, o cetoconazol é um 

tipo de antifúngico que não pode ser usado como tratamento de primeira linha no 

tratamento da onicomicose, pois é responsável por provocar danos hepáticos graves e 

diversas interações medicamentosas. Já a griseofulvina é outro tipo de antifúngico com 

baixas taxas de cura, daí o seu uso ser evitado. [51] 

 Os agentes antifúngicos tópicos possuem como vantagem o facto de apresentar 

uma baixa incidência de efeitos adversos locais e sistémicos graves, no entanto, 

apresenta algumas desvantagens, nomeadamente, a fraca biodisponibilidade e menor 

eficácia quando comparado com os agentes sistémicos, necessidade frequente de 

aplicação e remoção semanal do verniz pelos doentes, bem como a fraca capacidade de 

penetração do antifúngico tópico na unha. [51] 

 Existem dois tipos de agentes tópicos mais recentes que têm apresentado uma 

elevada eficácia que são o efinaconazol e tavaborol. Estes, como não são formulados 

com lacas, não necessitam de ser removidos. O efinaconazol demonstrou ter atividade in 

vitro contra T.rubrum e T. mentagrophytes, e ainda, num estudo sobre este antifúngico 

realizado por Sugiura e outros cinco investigadores, foi demonstrado que o efinaconazol 

continha baixa afinidade para a queratina aumentando a sua penetração na unha e 

contribuindo, assim, para a sua atividade fungicida. [52] 

 Outro agente antifúngico tópico é o ciclopirox (Solução de ciclopirox 8%), que 

corresponde à primeira medicação tópica aprovada pela FDA para o tratamento da 

onicomicose. Relativamente ao seu mecanismo de ação, Leem e quatro colegas seus 

investigaram a atividade deste agente contra a levedura Saccharomyces cerevisiae e 
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descobriram que o ciclopirox interfere com as proteínas deste fungo, afetando a 

replicação e reparação do DNA celular, bem como, no transporte ativo de membrana. 

Também detetaram que este inibe o crescimento e metabolismo celular. [52] 

 A amorolfina 5% é outro agente tópico muito utilizado, com maiores taxas de cura 

quando comparado com o ciclopirox 8%. [51] 

 O tavaborol constitui uma nova classe de agentes antifúngicos tópicos contendo 

boro. O seu mecanismo de ação consiste na inibição da enzima aminoacil-tRNA, 

apresentando atividade contra a maior parte das espécies T.rubrum e T.mentagrophytes 

(duas espécies mais frequentemente encontradas na onicomicose). Até hoje não foi 

detetado, em nenhum estudo, qualquer resistência destes organismos ao tavaborol. [52] 

 Alguns estudos têm evidenciado que a combinação de agentes antifúngicos orais 

e tópicos é mais vantajosa no tratamento da onicomicose do que a monoterapia. [51]  

 

Outros Métodos para Tratar a Onicomicose 
 

Dispositivos a laser – O primeiro dispositivo a laser a ser aprovado pela FDA para o 

tratamento da onicomicose denomina-se por neodímio de pulso curto: ítrio-alumínio-

granada (Nd:YAG). Foi demonstrado, em alguns estudos, que o efeito do calor gerado 

pelo laser sobre o fungo seria um possível esclarecimento da atividade fungicida ou 

fungistática do mesmo. Estes dispositivos contudo, não são suficientemente eficazes, 

pois possuem como indicação apenas o aumento do clareamento temporário das unhas. 

[52]  
 

Terapia fotodinâmica – o mecanismo de ação desta terapia consiste na absorção 

fúngica de um químico, que é metabolizado num fotossensibilizador, seguido pela 

exposição a uma luz, com um comprimento de onda específico que, na presença de 

oxigénio, produz espécies reativas de oxigénio responsáveis pela inativação dos 

fungos.[52] 

 Num ensaio clínico foram realizados estudos com 137 pacientes que efetuaram a 

terapia fotodinâmica no tratamento da onicomicose e constataram que o uso dessa 

terapia não provocava quaisquer efeitos adversos sistémicos, provocando, apenas, 

alguns sintomas adversos locais, tais como, dor temporária, queimaduras, eritemas e 

formação de bolhas. [53] 

 Este tipo de terapia está indicada em casos de doentes em que a medicação oral 

está contraindicada ou nos casos em que os tratamentos com antifúngicos orais ou 

tópicos não foram bem sucedidos. [53]  
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Produto Aconselhado 
 

 Visto esta patologia afetar cada vez mais pessoas, constituindo um problema não 

só estético como de saúde, sugeri o Emtrix® (Edol), no panfleto, com o objetivo de 

aconselhar um produto que ajudasse no tratamento da onicomicose sem ter que recorrer 

a antibióticos ou antifúngicos orais. Este produto possui como indicação o tratamento das 

unhas afetadas por infeções fúngicas, contribuindo para o melhoramento da aparência 

das unhas descoloradas e deformadas. Emtrix® possui como constituintes, o 

propilenoglicol, ácido láctico, água, hidróxido de sódio e ureia, sendo esta última 

responsável pelo efeito queratolítico do produto, auxiliando também na degradação dos 

fungos. É recomendada a aplicação deste produto uma vez por dia nas unhas afetadas, 

de preferência após higiene e antes de deitar.[54] 

 

Ureia  
 

 A ureia consiste num composto orgânico quimicamente estruturado com um grupo 

carbonilo ligado a duas aminas residuais. Este composto tem um papel importante no 

tratamento de uma enorme variedade de problemas dermatológicos, atuando não só 

como agente proteolítico, na remoção dos tecidos desvitalizados, como agente 

bacteriostático tópico, no tratamento de feridas. Embora o seu mecanismo de ação exato 

seja ainda desconhecido, alguns estudos sugerem que o efeito queratolítico e hidratante 

da ureia, ocorre por causa da quebra das pontes de hidrogénio do estrato córneo, abrindo 

a queratina e aumentando assim os locais de ligação da água. [55] 

 Uma das principais indicações da utilização da ureia consiste no tratamento das 

unhas desvitalizadas, encravadas e danificadas. Existem combinações terapêuticas da 

ureia com diversos tipos de antifúngicos, que originam uma cura parcial da onicomicose. 

 A ureia é utilizada numa primeira fase de tratamento da onicomicose, em que a 

sua aplicação amolece e prepara a unha para que, posteriormente, possa ser retirada a 

zona afetada com a ajuda de uma lima, aumentando a penetração dos antifúngicos na 

unha. [55] 

 Os efeitos secundários provenientes da utilização da ureia são pouco frequentes e 

transitórios, tais como a maceração e irritação sendo, por norma, bem tolerados. Tem 

sido comprovado, ao longo do último século, que a segurança e eficácia da ureia 

continua a ser uma opção viável nesta terapia. [55]  
 

Considerações  
 

 Após ter elaborado este panfleto sinto-me mais preparada para, no meu trabalho 

futuro como Farmacêutica, recomendar e aconselhar os utentes acerca da onicomicose. 
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 Com a distribuição do panfleto, verifiquei que esclareci algumas das dúvidas dos 

utentes sobre os métodos de prevenção que são fundamentais para evitar este tipo de 

problema, que é cada vez mais frequente, não só nas pessoas mais velhas, mas também 

nos mais jovens. Alguns utentes, sobretudo do sexo feminino recorriam, sem hesitar, ao 

panfleto para obterem informação, o que demonstra bastante interesse pelo tema e, na 

maioria das vezes, eu era abordada para esclarecimento adicional. Verifiquei que os 

utentes ficavam satisfeitos por terem informação ao seu dispor. Aconselhei o uso do 

Emtrix® por ser importante no tratamento precoce das onicomicoses e na prevenção do 

agravamento desta patologia.  

 Este trabalho fez-me compreender melhor esta patologia e também me permitiu 

adquirir novos conhecimentos sobre os diferentes tipos de tratamentos da onicomicose.

  

Trabalho 3 
 

 O meu interesse pela realização deste trabalho surgiu do facto de muitos dos 

utentes, que vinham à FLB, apresentarem queixas relacionadas com a doença venosa 

crónica. Muitos deles, inclusive pessoas jovens, já possuíam alguns dos sintomas e 

sinais instalados, sendo muito frequente a referência a “pernas cansadas” e à evidência 

dos vulgarmente designados “derrames” (telangiectasias). Assim sendo, achei que seria 

importante transmitir informação sobre esta patologia junto da comunidade escolar com o 

objetivo de apelar à prevenção e/ou tratamento precoce desta patologia que, 

frequentemente, tem consequências graves. Para isso, decidi usar, como suporte de 

comunicação, uma apresentação em powerpoint (Anexo V) para realizar uma sessão de 

educação para a saúde, dirigida a uma população alvo correspondente a alunos das 

faixas etárias 15-18 anos, por se tratar de uma faixa etária muito preocupada com a 

estética, em que ainda é possível apelar à prevenção e por poderem servir de veículo 

informativo para os seus familiares e amigos. Escolhi a escola onde frequentei o ensino 

secundário – Escola da APEL – para pôr em prática o meu trabalho. 

Doença Venosa Crónica 
 

 

 A doença venosa crónica (DVC) é caracterizada por uma anomalia morfológica ou 

funcional do sistema venoso, que requer cuidados logo que apareçam os primeiros 

sintomas de forma a evitar que a doença evolua. O predomínio deste tipo de patologia na 

população em geral é cerca de 60%, valor relativamente elevado, representando um 

impacto considerável nos recursos da saúde. A hipertensão venosa crónica consiste na 

razão predominante das ulcerações venosas e alterações cutâneas. [56] 

 A classificação para as doenças venosas crónicas, designada “CEAP” foi 

divulgada em 1994, durante o comité internacional do “American Venous Forum”, 
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aprovado pela Sociedade de Cirurgia Vascular, com a finalidade de facilitar a 

comunicação entre os profissionais de saúde. Esta classificação foi fundamentada nas 

manifestações clínicas (C), fatores etiológicos (E), distribuição anatómica da doença (A), 

e descobertas fisiopatológicas (P). [56] 

 Existem diversos fatores de risco que contribuem para o aparecimento da DVC, 

nomeadamente: 

1. Idade – a idade avançada constitui um fator significativo para o aparecimento da 

DVC e consequentemente das veias varicosas. 

2. Género – a incidência de veias varicosas é mais predominante nas mulheres do 

que nos homens, contudo a influência do género vai atenuando com a idade; 

3. Obesidade – um índice de massa corporal (IMC) superior a 30 contribui para o 

aumento significativo de insuficiência venosa crónica; 

4. História familiar – existe uma conexão evidente entre a história familiar e o 

aparecimento de DVC e veias varicosas; 

5. Etnia – dados provenientes da Europa, América Latina, Médio e Extremo Oriente 

revelaram que a incidência de veias varicosas é significativamente menor no 

Médio Oriente, ao passo que as telangiectasias são superiores. Quanto às úlceras 

venosas, os valores de incidência ocorrem de forma desigual nas restantes 

regiões. [56] 
 

 

Mecanismo de Ação  
 

 A DVC é consequente da hipertensão venosa crónica dos membros inferiores, 

devendo-se, sobretudo, ao refluxo resultante da diferença de pressão insuficiente entre 

as veias superficiais e axiais e do disfuncional encerramento valvular. A hipertensão 

venosa pode também ocorrer por causa da obstrução do fluxo venoso ou defeito na 

impulsão proveniente da contração dos gémeos. Esta insuficiência conduz a diversos 

sinais e sintomas da DVC, levando à inflamação crónica, apesar de que estudos recentes 

sugiram um papel importante na hipoxia. [57] 

 Estas mudanças parecem ser mediadas pelo aumento da infiltração leucocitária 

dos folhetos valvulares e do epitélio venoso e remodelação da matriz extracelular 

proveniente da ativação e do aumento da expressão das metaloproteases, serinas 

proteases, fator de transformação do crescimento beta, fator de necrose tumoral, assim 

como fatores específicos que conduzem à hipoxia e ao desequilíbrio no fator de 

relaxamento derivado do endotélio, tal como o óxido nítrico. [57] 
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Sintomas  
 

 Os sintomas mais frequentemente relatados são os seguintes: dor ou cansaço nas 

pernas, edema nas pernas e nos tornozelos, especialmente após longos períodos de pé, 

sensação de pernas pesadas, irritação e descamação da pele, sensação de palpitação 

ou dor latejante, prurido cutâneo nas pernas ou pés e cãibras musculares. [56] [57] 

 Os doentes podem, após estes sintomas e com a evolução da patologia, 

desenvolver veias reticulares, veias varicosas e telangiectasias. Em casos mais 

avançados, nomeadamente quando a insuficiência venosa crónica se encontra instalada, 

pode surgir edema e alterações na pele das pernas, tais como dermatite, pigmentação, 

atrofia branca de Milian, lipodermatosclerose e úlceras venosas. [57] 
 

Medidas profiláticas da DVC 
 
 Com o objetivo de prevenir o aparecimento desta patologia ou evitar a sua 

progressão recomendam-se algumas medidas profiláticas, tais como: 

 

 Mudanças no estilo de vida – perda de peso, exercício físico, evitar estar muito tempo 

de pé ou sentado, ter uma alimentação equilibrada, evitar o uso de roupa apertada e 

excluir o tabaco; 
 

 Meias elásticas de compressão – permitem a compressão das veias profundas e 

superficiais evitando a sua dilatação, melhoram a função da bomba muscular, o que 

permite diminuir a pressão venosa de estase e consequentemente o edema; 
 

 Elevação das pernas – aconselhado para diminuir da estase venosa, promover o alívio 

sintomático, diminuir o edema e proporcionar a cicatrização de úlceras venosas; 
 

 Massagem das pernas – a massagem ativa a circulação sanguínea, contrariando a 

estase, melhorando a irrigação dos tecidos e consequentemente reduzindo o edema; 

deve ser realizada com movimentos no sentido distal-proximal e, de preferência, com 

as pernas levantadas; 
 

 Evitar ambientes com temperaturas elevadas – pois estimulam a vasodilatação,  

agravam o edema, a sensação de peso, o cansaço e a dor nas pernas e nos pés. [56] 

Tratamento  
 
 Perante a instalação a DVC existem algumas soluções terapêuticas que permitem 

minimizar os sintomas e parar a progressão desta patologia, nomeadamente: 

 

 Escleroterapia – o polidocanol possui ação esclerosante e é a substância ativa usada 

no tratamento das telagienctasias e veias varicosas. Esta substância quando utilizada 

na forma líquida permite a terapia de veias reticulares e veias varicosas, enquanto 
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que, na forma de espuma, o seu uso é recomendado para o tratamento de veias 

varicosas recorrentes, insuficiência de veias perfurantes e malformações venosas. O 

seu mecanismo de ação consiste em danificar o endotélio e provocar a ablação das 

veias. [58] 

 

 Medicamentos venoativos orais ou flebotónicos – as principais classes de 

medicamentos venoativos utilizados na DVC são as alfabenzopironas (ex.: cumarinas), 

gamabenzopironas (ex.: flavonoides), saponinas e extratos vegetais (ex.: dobesilato de 

cálcio). Estes medicamentos podem ser utilizados como um tratamento adjuvante na 

DCV, nos doentes que apresentam os sinais e sintomas anteriormente referenciados. 

[57] 

 Cirurgia e ablação endovenosa – aconselhados em caso de falha com os tratamentos 

anteriores. Em alguns casos, é mais eficiente no melhoramento dos sinais e sintomas 

da DVC, sendo utilizados como tratamento de primeira linha. [57] 
 

 

Produto Aconselhado  
 

 Frileg® (MyPharma) é um suplemento utilizado no alívio dos sintomas da 

insuficiência venosa e linfática, como tratamento preventivo ou como adjuvante na DVC. 

Este suplemento possui diversas propriedades, nomeadamente ação vasoprotetora, 

antioxidante, anti-inflamatória e diurética, que auxiliam na melhoria da circulação venosa. 

Estas propriedades devem-se aos constituintes presentes neste suplemento, que incluem 

a diosmina, extrato seco de gilbardeira, extrato seco de videira vermelha, hesperidina e 

bétula. A posologia indicada é 1 comprimido antes do pequeno-almoço e do jantar. [59] 

 

 

 

Videira Vermelha 
 

 As folhas da videira vermelha (extrato seco de vitis vinífera L.) são usadas na 

medicina tradicional e possuem diversas propriedades, tais como atividade 

vasorelaxante, hepatoprotetora, e espamolítica. [60] 

 Este composto contém como constituintes, antocianósidos, taninos, ácidos 

fenólicos e glicosídeos flavonóides que contribuem para a sua atividade antioxidante e 

antiedematosa a nível venoso, sendo por isso indicados no tratamento da insuficiência 

venosa dos membros inferiores. [60] [61] 
  

 
 

 

Diosmina 
 
 É um flavonóide que pode ser isolado a partir de diversas fontes de plantas ou 

obtido através da extração de cascas de citrinos de hesperidina. Este composto possui 

ação protetora vascular e é utilizado no tratamento de várias patologias, principalmente, 
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insuficiência venosa crónica. Apresenta também ação anti-inflamatória e propriedades 

antimutagénicas. [62] 

 Relativamente ao seu mecanismo de ação, a diosmina promove o melhoramento 

do tónus venoso, acelera a drenagem linfática, protege o leito capilar e diminui a sua 

permeabilidade favorecendo a microcirculação e impede a ocorrência de reações 

inflamatórias. [62] 

 A diosmina é também um potente inibidor da prostaglandina E2 e do tromboxano 

A2, assegurando a redução da ativação dos neutrófilos, possibilitando assim uma 

proteção contra possíveis danos na microcirculação. [62] 

Bétula 
 

 As cascas da bétula são constituídas por diversos compostos, nomeadamente, 

saponinas, flavonóides, taninos, betulinas, entre outros, utilizados na medicina tradicional 

em diversas partes do mundo. As diferentes espécies desta planta possuem as seguintes 

atividades farmacológicas: antioxidante, diurética e anti-inflamatória, auxiliando na 

redução do edema dos membros inferiores. [63] 

Gilbardeira 
 

 A gilbarbeira (suarbusto de Ruscus aculeatus L.) possui na sua composição 

saponósidos com geninas esteróides (ruscogenina, neorruscogenina), flavonóides entre 

outros. A gilbardeira possui diversas propriedades, tais como, atividade anti-inflamatória, 

vasoconstritora e redutora da permeabilidade capilar. Este composto está indicado no 

tratamento da insuficiência venosa crónica. [64] [65]  
 

 

Considerações  
 
 O estudo aprofundado sobre a DVC permitiu-me adquirir um conhecimento mais 

amplo acerca desta patologia o que considero que seja muito importante para a minha 

formação. Durante o meu estágio, para o alívio sintomático desta doença, normalmente, 

recomendava suplementos orais, um dos exemplos foi o Frileg®, pelas suas propriedades 

venoativas. Como tratamento complementar indicava, também, géis e pomadas 

destinadas ao alívio do edema e dor nos membros inferiores. 

 Com a realização da sessão de educação para a saúde espero conseguir criar 

uma onda informativa na comunidade de modo a dar ênfase à prevenção e tratamento 

precoce da DVC, dada a sua elevada prevalência e as suas potencialmente graves 

consequências. Embora o powerpoint esteja concluído e todas as estratégias do trabalho 

delineadas, ainda não foi possível concluí-lo por estar a aguardar disponibilidade por 

parte da escola, problema que será superado com a maior brevidade possível. 
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das vias urinárias. 

Arando Vermelho 

É constituído por proantocianidinas,  

essenciais para prevenir a adesão de 

bactérias, à parede do trato 

 urinário. 

Elaborado por Neuza Correia de Freitas, 

estudante da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, no âmbito do seu 

estágio curricular no Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas 

Será que tenho 

uma Infeção  

Urinária?  

O que fazer ? 

Anexo 
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Beber muita água 

Uma infeção urinária é uma infeção 

das vias urinárias provocada por 

 bactérias. 

O que é uma infeção urinária? 

Sinais e sintomas 

 Sensação de urgência em urinar;

 Maior número de idas à casa de
banho para urinar;

 Sensação de queimadura/ardor
ao urinar;

 Sensação de esvaziamento
incompleto da bexiga;

 Urina mais escura e
com odor forte;

 Pressão/dor no
fundo da barriga.

Estratégias de prevenção 

Ter cuidados com a 

higiene pessoal e com 

os sanitários públicos 

Utilizar roupa íntima 

de algodão 

Não reter a urina 

por longos períodos 

de tempo 

Ter uma alimentação saudável e evitar 

o consumo de substâncias irritantes,

tais como, o álcool, café, açúcar entre 

outros 

Fatores de risco 

 Doenças crónicas, tais como,
diabetes;

 Problemas renais;

 Mulheres na pré -
menopausa;

 Grávidas;

 Uso de algália por um período
prolongado.

Tipos de Infeção Urinária 

Infeção no trato urinário superior 

Uma infeção que envolve os rins 
(Pielonefrite) 

Infeção no trato urinário inferior 

 Uma infeção que envolve: 
 bexiga (Cistite);
 uretra (Uretrite);
 próstata (Prostatite).



 A onicomicose consiste numa infeção das unhas dos pés ou das mãos

causada por fungos.

Fontes: 

-http://www.dermatologia.net/cat-doencas-da

-pele/micose-das-unhas/ (acedido a 3 de

Agosto de 2015)

-http://edol.pt/produtos/dispositivos-medicos/

emtrix/ (acedido a 3 de Agosto de 2015)

Elaborado por Neuza Correia de Freitas, 

estudante da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, no âmbito do seu 

estágio curricular no Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas 

 Emtrix
®

é um produto farmacêutico que está 

indicado no tratamento da onicomicose; 

 Contribui para o melhoramento das unhas

descoloradas e deformadas;

 Possui ação queratolítica física e contribui para

a degradação dos fungos;

 Permite hidratar as camadas exteriores das

unhas, mantendo a unha em boas condições.

 A ureia é um constituinte que se encontra

presente neste produto, com a função de

amolecer e reparar a zona da unha afetada,

sem causar dor.

 Manifestações Clínicas da Onicomicose 

 Descoloramento da borda livre da unha;

 Engrossamento das unhas  por vezes

acompanhado de dor;

 Manchas brancas na superfície da unha;

 Unhas frágeis e quebradiças;
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 Evitar andar descalço em locais públicos, tais

como, ginásios, piscinas e saunas;

 Levar os seus instrumentos pessoais para os

salões de estética de forma a evitar

contaminação por fungos;

 Usar meias de algodão;

 Manter as unhas aparadas;

 Evitar o corte das cutículas;

 Usar calçado confortável e arejado;

 Lavar sempre as mãos após tocar numa unha

infetada.

 Fatores de risco 

 Pessoas com idade > 50 anos;

 Fumadores;

 Doentes com HIV, défices

imunológicos, doença vascular

periférica e diabetes.

Estratégias de Prevenção 

 A onicomicose é uma infeção fúngica muito frequente a nível mundial e contagiosa,

constituindo assim uma porta de entrada para outros microorganismos patogénicos,

tais como, bactérias que podem originar infeções secundárias graves; 

 O diagnóstico e tratamento precoce da infeção fúngica das unhas previne a propagação

de microorganismos para outras partes do corpo. 



Doença Venosa Crónica 
(DVC)  

Trabalho elaborado por: 

Neuza Correia de Freitas 
1 

É uma patologia crónica e evolutiva 
caracterizada pela insuficiência venosa dos 
membros inferiores, devido a modificações 

na parede e nas válvulas; 

Como consequência, o sangue apresenta 
maior obstáculo em ser  transportado de 

volta ao coração, concentrando-se nos 
membros inferiores; 

Devido a essa concentração de sangue, ocorre 
uma inflamação venosa, e como resultado, o 
aparecimento dos primeiros sintomas podendo 
levar a danos graves senão for logo tratada. 

2 
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• Foi criada em 1994 uma classificação para a DVC fundamentada nas

manifestações clínicas (C), fatores etiológicos (E), distribuição anatómica da

doença (A), e descobertas fisiopatológicas (P);

C0
Não existem sinais visíveis ou palpáveis de DVC 

C1
Telangiectasias (“derrames”) ou veias reticulares 

C2
Veias varicosas (“varizes” com 3mm ou mais de 

diâmetro que as veias reticulares) 

C3
Edema venoso 

C4a

C4b

Pigmentação ou eczema 

Lipodermatosclerose ou Atrofia Branca de Milian 

C5
Úlcera Venosa cicatrizada 

C6
Úlcera venosa ativa 

• Esta classificação consiste num instrumento valioso para os profissionais de

saúde, pois permite o diagnóstico correto e assim, o tratamento mais 

adequado para cada situação. 3 

 Idade

 Género

 Gravidez

 História familiar

 Obesidade

 Falta de exercício físico

 Sedentarismo

 Tabaco

 Obstipação

 Estar longos períodos

de pé ou sentado 
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 Dor nas pernas;

 Sensação de pernas cansadas;

 Prurido e irritação na pele;

 Edema nas pernas e nos tornozelos;

 Pernas dormentes;

 Cãibras noturnas.

Se apresentar 

estes 

sintomas, 

consulte um 

médico! 

5 

Telangiectasias (“derrames”) ou veias 
reticulares 

Veias varicosas (“varizes” com 3mm de 
diâmetro ou mais que as veias reticulares) 

Edema venoso (devido ao calor ou estar muito 
tempo de pé ou sentado) 

Atrofia branca ou lipodermatosclerose (ocorre 
em fases mais avançadas da doença levando a 
uma alteração na cor da pele) 

Úlcera venosa cicatrizada ou ativa 

6 
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Tratamento 

Medidas 
gerais 

Efetuar 
exercício 

físico 

Evitar 
roupa 

apertada e 
saltos 

altos/rasos 

Evitar o 
excesso 
de peso 

Medicamentos 
Venoativos 

orais 

Meias 
elásticas 

A compressão 
exercida pelas 

meias, faz reduzir 
o edema e os

congestionamento
s dolorosos 

Escleroterapia 

Proporciona a 
secagem de 
pequenas 

varizes, através 
da injeção de 

um químico, no 
interior da veia 

Cirurgia 

Tratamento de 
1ªlinha quando 

as restantes 
terapias não 
surtem efeito 

9 

• Medicamentos Venoativos

10 



• Pomadas e géis para aliviar as dores e mau-estar

provenientes da DVC

11 
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Introdução 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM, E.P.E.) 

é uma unidade de prestação de cuidados de saúde a todos os utentes, que funciona 

como um mecanismo articulador dos centros de saúde e dos hospitais. 

A história da criação do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, 

SESARAM, E.P.E, surge do século XX com o início da atividade hospitalar no Funchal. 

Inicialmente com a construção do Hospital dos Marmeleiros na década de quarenta e 

posteriormente com o Hospital Cruz de Carvalho (atualmente Hospital Dr. Nélio 

Mendonça), na década de 70. Em Maio de 2003, os dois hospitais passaram a 

denominar-se por Hospital Central do Funchal, que simultaneamente com o Centro 

Regional de Saúde integram o Serviço Regional de Saúde, E.P.E. O SESARAM 

encontra-se atualmente estruturado do seguinte modo:  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares do SESARAM, E.P.E., tem por objetivo 

assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, bem como a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos. Outra das suas funções consiste em gerir os recursos 

humanos de forma a alcançar os objetivos definidos na prestação de cuidados 

farmacêuticos. 

Os Serviços Farmacêuticos são também responsáveis pela gestão do 

medicamento, no que respeita ao seu uso clínico e consequente gestão económica, 

incorporando procedimentos inerentes à seleção, aquisição, armazenamento e 
distribuição do medicamento de modo a garantir a segurança e eficácia da sua utilização 

e ainda a gestão de outros produtos farmacêuticos nomeadamente, dispositivos médicos, 

reagentes, entre outros.  

Hospitais 

Hospital dos 
Marmeleiros 

Hospital joão de 
Almada 

Hospital Dr. 
Nélio Mendonça 

Cuidados 
primários 

Centros de 
saúde 

Bombeiros, 
Serviços 

prisionais, entre 
outros. 
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Setores 

•Distribuição [DDU/RNS;
Urgências,
Hemoderivados e
Psicotrópicos e
Cuidados Primários (CP)]

•Ambulatório
•Centro de Informação
do medicamento (CIM)

•Farmacotecnia
•Farmacovigilância
•Gestão

Armazém 

•Produtos Farmacêuticos
•Grandes volumes
•Inflamáveis

Zona de distribuição 

•Zona de Frio
•kardex

Os SF são igualmente responsáveis pela monitorização da política de 

medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

Além disso, tem como finalidade garantir o cumprimento do plano terapêutico, no 

que respeita às necessidades em medicamentos, a todos os doentes do hospital, 

quer em regime de internamento ou ambulatório, neste caso, sempre que a 

legislação assim o determinar. Outra das funções dos SF rege-se por promover os 

programas de formação contínua da equipa de trabalho, assim como os projetos e 

programas na área de qualidade, orientados para a certificação dos diferentes setores 

dos SF, cooperando nas atividades de investigação e ensino. 

Complementarmente, também é realizada as atividades de farmácia clínica junto 

dos serviços clínicos.  

O circuito do medicamento na Região Autónoma da Madeira está sob tutela do 

Instituto da Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP RAM (IA-SAÚDE), que por 

sua vez assiste ao INFARMED, IP. 

O meu estágio teve como principal objetivo conhecer as funções que um 

farmacêutico desempenha no hospital, bem como adquirir uma perspetiva geral da 

função dos farmacêuticos relativamente à prestação de cuidados que estes exercem 

a nível técnico e científico. 

Organização dos Serviços Farmacêuticos 

O Núcleo Farmacêutico (NF) encontra-se em funcionamento nas novas 

instalações (HNM) desde 23 de Setembro de 2011, possibilitando uma melhor gestão de 

recursos. Este está estruturado da seguinte maneira: 
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A partir de 1 de Março de 2013, o NF iniciou serviço permanente de 24h. No HM 

o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 16h, sendo as

necessidades posteriores a este horário garantidas pela Pyxis.

Em relação ao software informático usado no NF, designa-se por SRSFARMA 

(Anexo I), que foi executado em parceria com o Serviço de Informática do HNM. Este 

programa facilitou uma maior conexão entre os vários serviços do Hospital, sendo que 

sempre que se encontrem novas necessidades, este é alvo de alterações, de modo a 

garantir uma maior eficácia e segurança dos serviços dispensados. 

Gestão de medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos efetuados pelos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares, que têm por objetivo garantir a qualidade dos 

serviços hospitalares, ou seja, a segurança e satisfação dos utentes e profissionais de 

saúde. 

No Núcleo Farmacêutico do Hospital Central do Funchal esta gestão é realizada a 

nível informático, com atualização automática de stocks, a qualquer momento, de forma a 

possibilitar a verificação da existência dos produtos farmacêuticos. 

A gestão de medicamentos passa por diversas fases, entre as quais: seleção, 

aquisição, gestão de stocks, receção e armazenamento. 

Seleção 

A seleção de medicamentos para o SESARAM, E.P.E. é realizada tendo por base 

o Formulário Hospitalar de Medicamentos Interno e as carências terapêuticas dos utentes

do hospital. Este formulário tem como base o Formulário Hospitalar Nacional de

Medicamentos e os casos excecionais de maior necessidade ocorridos no HCF.

O critério de seleção de um medicamento, baseia-se essencialmente na 

qualidade, eficiência e baixo custo. Quando se pretende iniciar uma terapêutica com um 

medicamento que não esteja contido no FHMI, é necessário que o médico faça um 

pedido de introdução do novo medicamento no formulário “justificação de receituário” 

(Anexo II), onde irá fazer uma justificação para a nova terapêutica medicamentos e com a 

duração do tratamento. Posteriormente, este pedido é avaliado pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT), que poderá ou não dar uma resposta positiva 

relativamente à introdução desse novo medicamento.  

Para aquisição de um medicamento que não tenha Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM), é necessário pedir uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao 
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INFARMED, IP, mesmo que este medicamento pertença ao FHMI. Para ser feito o pedido 

de AUE, este terá que ser efetuado pelo diretor clínico ao INFARMED,IP, referenciando a 

razão clínica, com as indicações e estratégias terapêuticas do medicamento e 

consequente fundamentação científica.  

Pode igualmente ser pedida uma Autorização de Utilização Especial para 

medicamentos em ensaios clínicos de fase III, referenciando nesta situação a razão do 

doente não estar incluído nesse ensaio, tendo em atenção que essa AUE, assim 

como todas as AUE, são apenas válidas  para o ano em que são adquiridas. 

Aquisição 

O farmacêutico hospitalar é responsável pela aquisição dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos, devendo ser realizada pelos Serviços Farmacêuticos em 

conjunto com o Serviço de Aprovisionamento. As aquisições de medicamentos e 

produtos farmacêuticos têm como base uma estimativa de anos anteriores, podendo ser 

realizadas por concursos públicos (internacionais ou nacionais), por ajuste direto ou pelo 

Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde (CAPS). Este Catálogo é um 

instrumento auxiliador da aquisição de bens e serviços, através de Contratos Públicos de 

Aprovisionamento, que usa a internet como meio de informação. 

A aquisição por ajuste direto é feita tanto para medicamentos exclusivos como 

para medicamentos de uso não exclusivo, com valor de aquisição menor que cem 

mil euros. Os medicamentos de uso não exclusivo com valor de aquisição entre cento e 

um e duzentos mil euros, são realizados por Concurso Público a nível nacional, 

enquanto que os medicamentos de valor de aquisição superior a duzentos mil euros 

é efetuada por Concurso Público a Nível Europeu. 

Gestão de stocks 

Um medicamento quando entra num estado de stock mínimo, é solicitado o seu 

reaprovisionamento pelo farmacêutico responsável. O pedido de seguida é emitido para o 

Serviço de Aprovisionamento, que enviam uma nota de encomenda emitida por fax ou e-

mail aos fornecedores. Posteriormente, a medicação é entregue no Núcleo Farmacêutico. 

Receção 

Quando as encomendas solicitadas pelo Núcleo Farmacêutico chegam à receção 

(Anexo III), são recebidas por um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), sendo 

estas encomendas acompanhadas por um guia de remessa e/ou fatura.   
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O TDT confere as quantidades, prazos de validades e lotes dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos entregues e de seguida entrega a documentação a um 

administrativo que realiza a entrada da encomenda no suporte informático. 

Quando são entregues no NF benzodiazepinas e psicotrópicos, é necessário que 

junto da encomenda seja anexado um documento normalizado carimbado e assinado 

pelo fornecedor. De seguida, o documento é entregue ao farmacêutico responsável pela 

obtenção desses medicamentos e é arquivado junto da nota de encomenda. 

Quanto aos hemoderivados, sempre que estes são rececionados no NF, são 

sempre acompanhados de um referente documento de libertação de lote, emitido pelo 

INFARMED, IP. Este documento é depois arquivado num dossier com o respetivo prazo 

de validade e número de lote possibilitando assim um rápido e simples acesso à 

informação, sempre que seja preciso. 

Armazenamento 

O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos é feito de modo a 

garantir as condições necessárias de segurança, espaço, luz, temperatura e humidade.   

Durante o tempo que estive no setor de gestão foram executadas as seguintes 
atividades:  
 Receção de medicação de frio;

 Receção de medicação urgente;

 Receção de medicamentos, conferindo-os e arquivando-os.

Um dos documentos lidos no setor de gestão foi o ”Manual de Boas Práticas de 

Farmácia Hospitalar”. 

Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos tem como finalidade assegurar a validação da 

prescrição, o cumprimento na íntegra do plano terapêutico, uma melhor adesão 

do doente à terapêutica, a diminuição dos erros associados à dispensa e 

administração, procurando racionalizar os custos com a terapêutica medicamentosa para 

a instituição. 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é uma etapa 

fundamental no circuito do medicamento, podendo se efetuar de diversas maneiras: 

Distribuição Individual Diária em Dose unitária 
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Este sistema de distribuição é unicamente aquele que permite um adequado 

acompanhamento da terapia medicamentosa do doente, permitindo assim a intervenção 

farmacêutica do ponto de vista farmacoterapêutico antes da dispensa e administração do 

medicamento, diminuindo assim os erros associados a estes. 

Este sistema possui diversos fins, uma vez que permite um aumento na 

segurança do circuito do medicamento, exige à equipa de enfermagem menos tempo de 

dedicação na preparação de medicamentos, possibilitando assim dedicar mais tempo à 

prestação de cuidados dos utentes e possibilitando uma diminuição dos desperdícios, 

sendo assim mais eficiente e económico para a instituição. 

A prescrição de medicamentos realizada em suporte de papel ou via online é 

sempre validada por um farmacêutico, proporcionando assim uma diminuição do risco de 

interações medicamentosas e permitindo compreender melhor o perfil farmacoterapêutico 

dos doentes. 

A prescrição médica é validada pelo farmacêutico e em caso de incerteza, este 

contata o médico prescritor ou o enfermeiro chefe do serviço. 

Este sistema de dose unitária distribui todos os medicamentos, em todas as 

formas farmacêuticas, prontos para uso sem necessidades de cálculos por parte da 

enfermagem. O perfil farmacoterapêutico elaborado pelo farmacêutico em suporte 

informático deverá conter os seguintes dados do doente: idade, peso, diagnóstico, data 

de admissão e o número da unidade do serviço que está a prestar assistência, na qual o 

TDT despacha os medicamentos em gavetas individualizadas, por doente, por toma e 

para 24 horas. O TDT é quem prepara os medicamentos a dispensar com auxílio do 

Kardex (Anexo V), que consiste num equipamento que permite uma maior rapidez e 

segurança na preparação da distribuição de medicamentos, adequado para reduzir os 

erros de medicação, os custos associados com a terapêutica medicamentosa e melhorar 

a qualidade e segurança do tratamento, devido ao envio do medicamento correto, na 

quantidade e qualidades certas, na execução da prescrição médica.    

Com este sistema de distribuição, cada unidade de internamento, possui um 

armário com uma composição limitada, adaptado às características definidas pelo 

Farmacêutico em colaboração com o Diretor de Serviço e o Enfermeiro-Chefe, que 

ocupa-se dos estados não urgentes das 16:00h às 09:00h.  

Este sistema de distribuição apesar das inúmeras vantagens que apresenta 

quando equiparado aos sistemas tradicionais, não é aconselhado em todos os serviços 

clínicos do Hospital, devido às características particulares de alguns serviços pois, 

é necessário um stock de medicação permanente, nomeadamente no Bloco 

Operatório, nas Unidades de Cuidados Intensivos e na Urgência. 



Sempre que necessário, os serviços recorrem ao armário de urgência que existe 

na sala de medicação de cada serviço, que constitui uma forma de garantir à instituição 

os medicamenos para o tratamento o mais depressa possível, sobretudo aos sábados, 

domingos e feriados. Sempre que esta medicação é usada, é preenchido pelos 

enfermeiros uma requisição: “Folha de medicação urgente e reposição de stock do 

armário de urgência” (Anexo IV). 

Sistema de Reposição por Níveis de Stocks (RNS) 

Este sistema de distribuição caracteriza-se pela reposição de stocks fixos de 

medicamentos, antecipadamente definidos em conjunto com o Farmacêutico, Enfermeiro-

Chefe e o Diretor do Serviço Clínico, tendo em conta a situação que o doente está a 

passar. 

A periodicidade da reposição da medicação é também acordada previamente 

entre estes três profissionais de saúde. Existe dois tipos de RNS: 

 RNS Parcial -> O Farmacêutico dirige-se ao Serviço Clínico e verifica somente

os stocks de desinfetantes, manipulados, dietas e corretivos de volémia,

executando o pedido de reposição.

 RNS Total -> O Farmacêutico dirige-se ao Serviço Clínico e verifica por completo

todos os medicamentos e produtos farmacêuticos em stock e faz um pedido de

reposição. Os restantes medicamentos em stock são verificados pelo

Enfermeiro-Chefe que faz um pedido de reposição e envia para o Serviço

Farmacêutico.

Distribuição Tradicional (DT) 

Neste sistema de distribuição, o Enfermeiro elabora uma requisição urgente 

semanalmente, aplicando a Denominação Comum Internacional (DCI), dose, forma 

farmacêutica e quantidade, para que o stock apresente-se em quantidades apropriadas 

de forma a satisfazer as necessidades de cada enfermaria. De forma a garantir o 

despacho das requisições urgentes, existe um farmacêutico que diariamente valida a 

prescrição e um TDT que irá prepará-la depois. Após a medicação estar preparada, 

juntamente com a respetiva requisição esta será colocada nos respetivos armários dentro 

de uma caixa, que corresponde a um espaço reservado dos SF, cujos Auxiliares dos 

Serviços Clínicos irão buscar quando o serviço correspondente o solicitar. Este tipo de 

distribuição permite um aumento do contacto entre os Serviços Farmacêuticos e os 

Serviços Clínicos e Centros de Saúde, assegurando baixos custos na execução, pois 

exige poucos recursos materiais e humanos. No entanto, apresenta como desvantagens 

7 
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Visita ao Serviço de Gastrenterologia 

Visita ao Serviço de Pediatria 

Visita à Farmácia da Unidade de Cuidados Intensivos de 
Neonatologia e Pediatria 

Visita ao Serviço de Urgência 

Visita à Farmácia do Bloco 

Visita à Farmácia da Unidade de Cuidados Intermédios Pós-
Cirúrgicos 

Visita ao Serviço de Diálise 

a impossibilidade de acompanhar o perfil farmacoterapêutico do doente, levando por isso, 

à passagem do prazo de validade ou a armazenamentos impróprios, por motivo de 

acumulação excessiva de medicamentos no stock dos Serviços Clínicos e dos Centros 

de saúde. 

Dispensa Automática de Medicamentos 

Este tipo de dispensa é efetuada pela Pyxis, que constitui um conjunto de 

armários controlados eletronicamente, geridos por um software e em comunicação com 

as aplicações informáticas existentes, que é controlado pelos Serviços Farmacêuticos, 

Enfermeiro-Chefe e o Diretor de Serviço. Este sistema permitiu a diminuição de erros de 

distribuição e administração, originando assim maior segurança e controlo que 

proporcionou lucros a nível clínico, financeiro e operacional. Cada stock foi definido com 

base nos medicamentos que são consumidos nos respetivos Serviços Clínicos, tendo 

sido definidos valores de stock máximo e mínimo para determinado medicamento, 

baseado no consumo médio anual. 

A reposição de stock é reposta em horários pré-definidos pelo Farmacêutico, 
sendo diariamente imprimido uma lista de fármacos, com os medicamentos que devem 

ser repostos, procedendo-se depois ao seu despacho. 

O HCF possui 4 Pyxis, nas quais 3 estão localizadas no HNM e uma no HM, que 

possibilita a obtenção de medicamentos pelos enfermeiros após a hora de encerramento 

da farmácia do HM, nos dias úteis (fecho às 16h) e no fim-de-semana. No HNM, as Pyxis 

estão localizadas no Serviço de Urgência, Bloco Operatório e na Pediatria.  

Durante o tempo que tive no setor de Distribuição, efetuei as seguintes visitas nos 
respetivos Serviços Clínicos: 
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Os Documentos que li neste setor de distribuição foram os seguintes: 

 “Manual de Antimicrobianos”;

 “Manual de Política de Antimicrobianos”;

 “Documento de Consenso sobre Pneumonia Nosocomial”;

 “Guia de Administração de Medicamentos por via Parentérica”;

 “Manual de Dietas especiais e disponíveis em Farmácia Hospitalar”;

 “Manual de Material de Penso”;

 “Manual de Gases Medicinais”;

 “VII Reunião Dispositivos Médicos no Tratamento de Feridas”;

 “Manual de Procedimentos”;

 “Formulário de Medicamentos do SESARAM, E.P.E.”.

Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório 

A dispensa de medicamentos aos doentes que estão em regime ambulatório, por 

parte dos Serviços Farmacêuticos, surge da necessidade de vigilância e controlo de 

determinadas patologias crónicas e da vigilância da terapêutica prescrita para as 

referidas patologias num período de 30 dias, devido a efeitos secundários graves, bem 

como pelo facto de certos medicamentos só serem comparticipados a 100% 

se dispensados pelos SF. Os doentes com determinadas patologias, 

nomeadamente, doença renal crónica, hepatite C, HIV, dispõem deste tipo de 

dispensa no regime de ambulatório. 

No momento de levantamento da medicação usada no tratamento antivírico, os 

doentes têm necessariamente que assinar um recibo de como levantaram a medicação 

de modo, a não ocorrer casos de duplicação, ocultação e assim haver um maior 

controlo em casos de abandono do tratamento. 

Podem ocorrer casos excecionais à dispensa para 30 dias, concedidas pelo 

Concelho de Administração do Hospital. Um exemplo desses casos são a rutura de stock 

e nessa situação o doente tem que se deslocar com uma frequência superior ao 

ambulatório do NF. 

Existem dois ambulatórios no HNM, um na Hemato-Oncologia e outro no Núcleo 

Farmacêutico.  

O ambulatório de Hemato-Oncologia encontra-se em funcionamento das 9h 

às 16h. Depois das 16h, a medicação pode ser requerida no ambulatório do NF. Este 

ambulatório possui na sua constituição um armário de acesso simples, estando os 

medicamentos organizados em gavetas, por ordem alfabética e uma câmara frigorífica 
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onde está armazenada os medicamentos de frio. Neste ambulatório, há medicação para 

o hospital de dia do serviço e para os doentes que estão em tratamento.

Já o ambulatório do NF encontra-se em serviço permanentemente tendo-se 

iniciado a sua atividade a 1 de Março de 2013. É constituído por um frigorífico para 

armazenamento de medicamentos e um armário com gavetas, de acesso simples onde 

estão armazenados os medicamentos, de acordo com determinada patologia. 

A partir de 1 de Março de 2013, após início da atividade do ambulatório do NF 

com serviço permanente, surgiu a venda de medicamentos por dose unitária para os 

doentes com alta do Serviço de Urgência do HNM. As prescrições efetuadas no Serviço 

de Urgência do HNM, ocorrem por via eletrónica diretamente para o NF, evitando assim a 

prescrição em suporte de papel, havendo com isto uma maior segurança no ato da 

dispensa do medicamento ao utente. Esta dispensa é realizada unicamente por 

farmacêuticos para um máximo de dez dias de terapêutica medicamentosa. 

As atividades que realizei no setor de Ambulatório foram as seguintes: 

 Estudo da legislação em vigor a nível de dispensa de medicamentos no regime de

ambulatório;

 Contacto com a medicação relativa a medicamentos órfãos;

 Contacto com o circuito do medicamento desde a entrega da prescrição até à sua

dispensa;

 Contacto com reembalamento e arrumação de medicamentos em dose unitária;

 Preparação de folhetos informativos e embalagens secundárias para dispensa em

dose unitária;

 Dispensa de medicamentos aos doentes;

 Preparação de medicamentos para o Centro Privado de Diálise, serviços

prisionais e Porto Santo (ambulatório).

Cuidados primários (CP) 

Os cuidados primários reúnem todos os centros de saúde da região, lares e 

cooperações de bombeiros. 

A medicação cedida aos centros de saúde, será usada no planeamento familiar, 

nas consultas externas, na vacinação, medicina física e de reabilitação e serviços de 

urgência. 



11 

Em cada mês, um enfermeiro executa uma requisição via eletrónica dos 

medicamentos, que é verificada e validada pelo farmacêutico, sendo de seguida a 

medicação após preparada pelo TDT, transferida para o centro de saúde num dia 

acordado por ambas as partes. 

Relativamente à distribuição de medicamentos para o Centro de saúde Dr. 

Francisco Jardim (localizado na Ilha do Porto Santo), a dispensa de medicamentos ocorre 

duas vezes por mês, sendo previamente preparada pelo TDT. Após preparada, a 

medicação segue para o serviço de aprovisionamento onde irá ser levantada, no dia 

anteriormente estabelecido, por um representante do centro de saúde que irá colocar 

toda a medicação no barco para ser enviada para ilha do Porto Santo. Quanto à 

medicação de frio, esta é enviada por avião.  

Relativamente à solicitação de medicação urgente, na maioria das vezes também 

é transferida de avião, devido às condições atmosféricas serem desfavoráveis ou quando 

o transporte via marítima esteja impossibilitado.

As atividades que realizei enquanto estive no setor de CP foram as seguintes: 

 Conferir as vacinas e os medicamentos dispensados aos centros de saúde;

 Validar a saída de vacinas para os centros de saúde;

 Contacto com o programa Nacional de Vacinação em vigor.

Os documentos consultados foram os sequentes: 

 “Manual de procedimentos administrativos dos centros de saúde”;

 “Manual de procedimentos para a realização de inventários”;

 “Manual de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos”.

Medicamentos Sujeitos a um Controlo Especial 

Certos medicamentos, devido às características específicas que possuem, estão sujeitos 

a uma legislação exclusiva, nomeadamente, hemoderivados, psicotrópicos, 

estupefacientes e benzodiazepinas, citotóxicos, antibióticos de reserva e medicamentos 

extra-formulário.  
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Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos que derivam do plasma ou soro humano, 

nomeadamente, albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação. Estes são 

submetidos a um controlo de qualidade, pelo facto das características que estes 

possuem, poder haver possibilidade de ocorrer transmissão de infeções.  

A requisição de hemoderivados efetuada pelo médico do SC é realizada num 

impresso próprio que contém duas vias: 

 Via farmácia -> preenchida pelo farmacêutico;

 Via serviço -> preenchida por norma pelo enfermeiro.

Ambas são arquivadas no SF sendo registados: o nº do registo de distribuição, o 

nome do hemoderivado, a dose, o lote, o laboratório e o nº do certificado de libertação de 

lote emitido pelo INFARMED, I.P (Anexo VII). 

Aquando da receção de hemoderivados, em anexo com o produto, é dado a 

fatura, o Boletim de Análise e o Certificado de libertação de lote emitido pelo INFARMED, 

I.P.

Para cada lote de hemoderivados, o produto é avaliado pelo INFARMED, I.P. e é 

imposto um número de certificado, denominado “Certificado de libertação de lote”, 

validando o uso do produto. 

Estes três documentos (certificado de libertação de lote, cópia da nota de 

encomenda e da fatura) são arquivados pelo farmacêutico responsável numa 

determinada capa. 

As Imunoglobulinas G humana Normal e as Albuminas humanas necessitam de 

uma justificação de receituário (Anexo VIII e Anexo IX) para poderem ser cedidas, devido 

às características particulares que estas possuem, de forma a poder haver um maior 

controlo e racionalização aquando da prescrição das mesmas, visto serem produtos 

muito caros. 

A albumina humana é usada para diversos fins terapêuticos, nomeadamente no 

tratamento de primeira linha do síndrome nefrótico, cirrose associada a peritonite 

bacteriana espontânea, transplante e resseção hepática, plasmafereses e paracentese. 

Já a IgG IV está indicada em situações de imunodeficiência 1ª e 2ª, na púrpura 

trombocitopénica idiopática, na leucemia linfocítica crónica, no síndrome Guilain-Barré e 

na doença de Kawasaki. 
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Sempre que os hemoderivados enviados para um determinado SC não são 

usados, terão que ser devolvidos ao NF num prazo de 24h. 

Psicotrópicos, Estupefacientes e Benzodiazepinas 

Os psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas são substâncias que atuam 

diretamente no Sistema Nervoso Central e que são extremamente importantes 

para a medicina na terapêutica de diversas patologias, no entanto, quando 

utilizados recorrentemente e sem supervisão médica, podem causar dependência física 

e psíquica. 

Estes fármacos por estarem relacionados a atos ilícitos, estão são sujeitos a um 

controlo apertado e a uma legislação especial, relatada no Decreto-lei nº 15/93, 

de 22 de janeiro, que determina o “Regime jurídico do tráfico e 

consumo de estupefacientes e psicotrópicos”. A utilização desses fármacos para 

fins clínicos está também sujeita a um percurso próprio sob vigilância do IA-SAÚDE, 

e estes por sua vez sob vigilância do INFARMED, I.P. 

No HNM, estes fármacos encontram-se armazenados num cofre, com acesso  

restrito aos FH, através de uma chave ou palavra-passe. 

Para proceder-se à aquisição destes medicamentos, haverá uma nota de 

encomenda assinada pelo farmacêutico responsável e enviada ao fornecedor por correio, 

em anexo com um impresso, em que está inscrito o nome do medicamento, o número 

correspondente ao produto, a forma farmacêutica, quantidade pedida e o número 

sequencial de aquisição. 

A receção da medicação é efetuada pelo um TDT que analisa se o 

produto corresponde ao que terá sido requesitado, ao nível destes parâmetros: 

substância ativa, dosagem e quantidade. Depois de armazenados no cofre 

correspondente como referido anteriormente, é dada entrada na ficha da prateleira e 

registada uma cópia da nota de encomenda na capa de registo de estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas. De seguida, é dada entrada no sistema informático os 

produtos recebidos pelo farmacêutico responsável do setor de estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas. 

Existe nos SC um stock mínimo deste tipo de fármacos, na qual os enfermeiros 

em situações urgentes, recorrem durante o fecho dos SF. O uso deste tipo de fármacos 

é verificado nos serviços por meio do registo dos seguintes dados: 

 Nome do doente;

 Cama/ nº do processo;

 Quantidade prescrita e administrada;

 Data e assinatura do enfermeiro que procedeu à administração. 
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Nos serviços clínicos e centros de saúde, estes fármacos estão armazenados 

num cofre, cuja Enfermeira-Chefe é a única pessoa que possui a chave de acesso e na 

sua ausência um enfermeiro substituto.  

A distribuição por dose unitária destes fármacos para os serviços, são enviadas 

em gavetas e maletas (Anexo VI) onde é inserido os seguintes dados: nome do doente, 

nome do fármaco, forma farmacêutica, dosagem, frequência e os dias de administração 

destes medicamentos. 

Relativamente aos prazos de validade destes fármacos, quando ultrapassados, os 

serviços clínicos e centros de saúde devolvem à farmácia e estes fármacos são 

devidamente identificados e colocados numa caixa para posteriormente ser feita a 

incineração. 

Enquanto estive no setor de Psicotrópicos, Estupefacientes e Benzodiazepinas 
efetuei as seguintes atividades: 

 Dispensa de Psicotrópicos para os Serviços Clínicos;

 Leitura do manual referente à Legislação de psicotrópicos e estupefacientes.

Antibióticos de Reserva 

Existe necessidade de uma política de antimicrobianos, de forma a normalizar o 

uso dos mesmos e diminuir o aumento das resistências microbianas e consequente 

mortalidade resultante de infeções nosocomiais. Quando se procede à requisição dos 

antibióticos de reserva deverá acompanhar-se de uma justificação clínica (Anexo X) onde 

consta o nome do doente, o serviço, o local de infeção, antibiograma e se está a efetuar 

um tratamento experimental ou dirigido.  
A justificação é enviada para a CFT, que autoriza o uso do antibiótico conforme a 

sensibilidade ao microrganismo ou adequação do protocolo experimental. 

Citotóxicos 

Não é possível a preparação de fármacos citotóxicos no HCF, pois o NF apenas possui 

uma câmara de fluxo laminar horizontal que não possibilita a manipulação de citotóxicos 

de forma eficaz, não sendo por isso da responsabilidade do farmacêutico. Sendo 

assim, os citotóxicos são preparados no serviço de hemato-oncologia, numa câmara 

de fluxo laminar vertical, por enfermeiros com habilitação específica de 

manipulação de citotóxicos. 
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Medicamentos Extra-Formulário 

A prescrição, manipulação, e distribuição de fármacos a nível hospitalar é sempre 

efetuada tendo como guia de referência o FHNM. No HCF, foi elaborado um formulário 

(FHMI) tendo com base o FHNM de acordo com as patologias existentes. Este formulário 

abrange os medicamentos selecionados para o uso hospitalar no HCF, pelo que o 

médico deve consultar no ato da prescrição. 

No entanto, por vezes existem patologias cujos fármacos mais adequados não se 

encontram abrangidos neste formulário. Quando tal acontece, o médico prescritor deve 

fazer uma requisição de forma devidamente justificada. O médico elabora um DV6 

(pedido de autorização de utilização especial), que será avaliada pela CFT, 

relativamente à justificação/severidade da doença, tendo em conta o custo/benefício do 

tratamento e decidindo se deve ou não facultar a dispensa dos medicamentos 

requisitados. Após autorização é enviado o pedido para os SF para que seja 

efetuada a dispensa dos medicamentos solicitados.  

Centro de Informação do Medicamento (CIM) 

O CIM tem como objetivo disponibilizar informação, atualizada e avaliada de 

forma a resolver problemas particulares relacionados com o uso de medicamentos. É no 

CIM que está situada toda a informação associada a medicamentos, produtos de saúde e 

dispositivos médicos. Ao CIM chegam dúvidas por telefone, por escrito ou e-mail, que 

serão processadas a nível informático (registados no excel), com o indivíduo que solicitou 

a questão (médico, enfermeiro ou farmacêutico), o seu contacto, a pergunta, a data na 

qual foi requisitada, a resposta, e o tempo que demorou a ser disponibilizada a resposta 

ao solicitante. O CIM do HCF possui uma biblioteca de apoio, com sistemas 

automatizados de recuperação de informação e com ficheiros próprios. Os farmacêuticos 

analisam com rigor a questão que lhes foi solicitada e fazem uma consulta aprofundada 

em livros, artigos de revisão ou documentos científicos. São estabelecidas prioridades em 

função da:  

 Urgência da resposta expressa pelo consultante;

 Consulta associada à administração de medicamentos a doentes em regime de

internamento.

Durante o tempo que estive no CIM, com ajuda da Dra. Inês Ribeiro, de acordo

com as questões que nos iam sendo colocadas pelos profissionais de saúde, por 

diferentes meios de comunicação, efetuei algumas respostas às perguntas solicitadas. 
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Também realizei dois folhetos informativos sobre os efeitos secundários de anticorpos 

monoclonais. 

Realizei também outras atividades no CIM, nomeadamente: 

 Contacto com o Manual Interno do CIM

 Contacto com os seguintes livros: “Prontuário Terapêutico 2013”; “Manual de

Nutrição Parentérica”

Farmacotecnia 

A Farmacotecnia a nível hospitalar abrange a preparação de formas 

farmacêuticas estéreis (nutrição parentérica, misturas endovenosas e colírios) e não 

estéreis (soluções, suspensões, xaropes, enemas), pomadas papéis medicamentosos e 

soluções para uso externo. 

Na farmacotecnia, o FH é responsável pela validação, preparação, embalagem, 

reembalagem e controlo de qualidade dos manipulados, pelo que se deve guiar pelas 

“Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia 

de Oficina e Hospitalar, com acesso na Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho e a 

legislação em vigor no Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril. 

No HNM, a produção destas formas farmacêuticas pode ser feita na sala de 

Farmacotecnia (onde se preparam as formulações não estéreis e se realiza o 

reembalamento) (Anexo XI) ou na Câmara de fluxo laminar (formulações estéreis) (Anexo 

XII). 

Reembalamento 

No HCF, a reembalagem é efetuada por dois TDT, com o apoio de uma máquina 

(Anexo XV) de embalagem em tira contínua (“Medical Packaging Unit Dose”), que 

assegura as condições de segurança e o reconhecimento exato do medicamento. O 

vestuário dos TDT consiste numa bata branca e luvas, por forma a assegurar a 

segurança e qualidade do medicamento. É realizado um registo de cada unidade de 

medicamento reembalado (Anexo XVI), contendo no seu rótulo a DCI, o nº de lote de 

origem, a dosagem e o respetivo prazo de validade. De seguida, é procedido ao registo 

do TDT que procedeu ao reembalamento, da quantidade e respetiva identificação do 

medicamento reembalado. 
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É atribuído um prazo de validade às preparações sólidas (papéis) e aos 

medicamentos retirados do blister ou fracionados, iguais a 25% do tempo que resta para 

expirar o prazo, nunca ultrapassando os 6 meses. 

Formulações Não Estéreis 

Na farmacotecnia, existe uma sala específica para a preparação deste tipo de 

formulações (soluções de uso externo, suspensões, xaropes e papéis medicamentosos), 

com temperatura e humidade controladas, onde estão disponíveis as matérias-primas, 

assim como todo o material de apoio essencial à preparação e armazenamento da forma 

farmacêutica. 

Para a realização de uma determinada formulação é necessário a impressão de 

uma ficha de preparação e uma nota de produção. O farmacêutico elabora uma ficha de 

preparação (Anexo XIV), onde consta a composição qualitativa e quantitativa da forma 

farmacêutica, os reagentes, materiais e aparelhos a usar, cálculos, quantidade e forma 

farmacêutica a preparar, o procedimento experimental, o número de lote, o prazo de 

validade e ensaios de verificação. De seguida, o farmacêutico imprime a ficha de 

preparação e entrega ao TDT que irá proceder a preparação do manipulado. No fim da 

preparação, é colocado um rótulo de identificação nos papéis ou frascos e um rótulo na 

ficha de preparação. Na nota de produção é registado informaticamente a quantidade de 

reagentes gasto bem como os materiais consumidos durante o procedimento. 

Relativamente aos papéis medicamentosos preparados, deverá ser atribuído um 

prazo de validade igual a 25% do tempo que resta para expirar o prazo. Caso o prazo de 

validade do medicamento seja de 2 anos, os papéis possuem um prazo de 6 meses.  

Formulações Estéreis 

A preparação de formulações estéreis é realizada numa sala específica, com 

câmara de fluxo laminar horizontal onde é necessário que sejam tomados todos os 

cuidados de modo a diminuir a contaminação microbiológica, daí haver uma antecâmara 

aquando da entrada de material e pessoal pra proceder à preparação. 

Este setor é responsável pela preparação de formulações que exigem elevadas 

condições de assepsia, nomeadamente colírios, misturas endovenosas e nutrição 

parentérica. 

Para ser realizada a preparação de uma formulação, previamente prescrita pelo 

médico e validada pelo farmacêutico, é essencial a criação de um nº de lote e o respetivo 

rótulo para a embalagem a ser preparada. No rótulo deve constar, o nº de lote, via de 
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administração, identificação da fórmula e do doente a quem será ser administrado e o 

prazo de validade. 

O setor de farmacotecnia está encarregue de preparar diversas misturas 

endovenosas (Anexo XIII), entre as quais distinguem-se a reconstituição e diluição de 

anticorpos monoclonais. Devido ao custo elevado deste tipo de fármacos, antes de 

efetuar-se a sua preparação, o farmacêutico confirma sempre com o serviço de hemato-

oncologia se o doente está presente e organizam-se os doentes, que fazem o mesmo 

fármaco para os mesmos dias da semana, por exemplo, terças e quintas são preparadas 

misturas de rituximab, para todos os doentes que destinam-se a esta terapêutica, de 

forma a evitar desperdícios. 

Estas formulações são realizadas por um TDT (operador A) e um Farmacêutico 

(operador B). O operador A é responsável pela realização da preparação enquanto o 

operador B é responsável pela supervisão de todo o procedimento experimental 

consoante é realizado. O operador B possui também a responsabilidade de confirmar a 

concentração final da mistura, as incompatibilidades, posologia, estabilidade e volume 

estabelecido. 

Antes de proceder-se à entrada na antecâmara, deverá organizar-se todo o 

material necessário para a preparação, desde os fármacos, seringas, bolsas entre outros. 

De seguida ambos os operadores (A e B) colocam uma bata adequada, desinfetam as 

mãos e colocam as luvas, máscara e óculos de proteção. Já na câmara de fluxo laminar, 

procede-se à sua desinfeção com álcool 70º e de todo o material que não esteja estéril. 

Na nutrição parentérica do adulto, são usadas bolsas tricompartimentadas, cujo 

primeiro procedimento a fazer consiste no seu rebentamento e de seguida a sua 

aditivação procedida pelo TDT e supervisionado pelo farmacêutico. 

A organização da nutrição parentérica no HCF procede-se da seguinte forma: 

 Segundas, quartas e sextas -> aditivação de vitaminas hidrossolúveis e

lipossolúveis às bolsas;

 Terças, quintas e sábados -> aditivação de oligoelementos às bolsas;

 Domingo -> não são aditivados devido à estabilidade, sendo o rebentamento da

bolsa efetuado ao sábado.

Existem 5 esquemas diferentes de nutrição parentérica, sendo os esquemas 4 e 5 

que possuem maior aporte de quilocalorias, usados nos cuidados intensivos. 

A nutrição parentérica, depois de reconstituída, possui um prazo de validade de 

24h quando conservado à temperatura ambiente e de 6 dias quando conservado entre 2-

8ºC. 
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Relativamente à nutrição parentérica do prematuro, são usados esquemas 

individualizados. Para isso, é efetuado pelo farmacêutico, cálculos tendo em conta o 

volume total da preparação sobre o volume a preparar de micronutrientes, nutrientes, 

heparina, volume de lípidos e vitaminas lipossolúveis infantis se necessário adicionar, de 

acordo com a prescrição médica efetuada. 

Durante o tempo que estive no setor da farmacotecnia efetuei as seguintes 
atividades: 

 Observação da preparação de várias preparações estéreis e não estéreis;

 Reembalamento de medicamentos;

 Contacto com os manipulados realizados, fichas de preparação e rótulos;

 Contacto com a legislação interna de rotulagem.

Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992 e é 

constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P. A 

farmacovigilância designa “a ciência e as atividades relacionadas com a deteção, 

avaliação, compreensão e prevenção das reações adversas a medicamentos (RAM) e 

outros problemas relacionados com os medicamentos.” 

O HNM realiza esta vigilância, de maneira que sempre que seja detetado qualquer 

RAM, efetua-se o preenchimento de uma folha de notificação (que deverá ser enviada ao 

INFARMED, num prazo de 15 dias após sinal da reação adversa), onde deverá constar o 

medicamento suspeito, o tipo de reação adversa verificada, o nome do médico que está a 

seguir o caso e por fim o nome do doente que sofreu a reação adversa. Após a 

notificação ter chegado ao INFARMED, o SNF, analisa e lança um alerta de segurança 

enviando um e-mail à Diretora Técnica ou no Portal RAM. 

Quando a informação chega ao núcleo farmacêutico confirma-se o lote no qual foi 

notificado a RAM se existe em stock, caso exista, procede-se as instruções enviadas no 

alerta de segurança.  

O objetivo de notificar uma RAM visa garantir uma monitorização contínua da 

segurança dos medicamentos que existem, em defesa do utente e da saúde pública. 
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Ensaios Clínicos 

De acordo com a Lei n.º 73/2015 de 27 de julho, estabelecida pelo Infarmed,  esta 

engloba entre outros estudos clínicos, os ensaios clínicos que são definidos como 

"qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva 

segurança ou eficácia". 

Os farmacêuticos do núcleo farmacêutico cooperam em todos os ensaios clínicos 

executados no SESARAM, E.P.E., sendo da responsabilidade do farmacêutico a 

distribuição e controlo dos medicamentos, tendo particular atenção aos produtos de frio, 

nos quais a temperatura deverá ser continuamente anotada. Relativamente à dispensa 

dos medicamentos, esta deve respeitar o sigilo do ensaio clínico bem como a 

confidencialidade dos dados do utente. 

Ao longo do meu estágio hospitalar adquiri informação dos ensaios clínicos que 

estavam a desenrolar-se no SESARAM, E.P.E., e dos referentes procedimentos de 

controlo, critérios de seleção de utentes, técnicas de farmacovigilância e normas de 

distribuição. 

Trabalhos Realizados durante o meu estágio 

Ao longo do meu estágio hospitalar desenvolvi um trabalho proposto pela 

Dra.Filipa Serrado, sobre os Medicamentos LASA, que foi apresentado no dia 30 de 

Abril ao núcleo farmacêutico. Também realizei 2 folhetos sobre 2 anticorpos 

monoclonais (ipilimumab e pertuzumab) com informação relevante para os enfermeiros 

do serviço de oncologia e doentes e efetuei pesquisas sobre algumas questões 

colocadas ao CIM registando as respostas num documento excel onde eram colocadas 

todas as questões. 
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Anexos 

Anexo I - Programa Informático SRSFARMA 
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Anexo II – Justificação de Receituário 
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Anexo IV – Folha de Medicação urgente e reposição de stock ao armário de urgência 

Anexo III- Local de receção de encomendas 
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Anexo V – Kardex 
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Anexo VI – Gavetas e maletas 
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Anexo VII – Certificado de Autorização de Utilização de lote 
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Anexo VIII – Justificação para prescrição de IgG IV 
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Anexo IX – Justificação de Receituário de Albumina Humana 
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Anexo X – Justificação de Receituário de Antimicrobianos 
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Anexo XI – Sala de Farmacotecnia 
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Anexo XII – Câmara de fluxo laminar horizontal 
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Anexo XIII – Folha de preparação de misturas endovenosas 
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Anexo XIV – Ficha de preparação de não estéreis 



40 

Anexo XVI – Folha de Registo de Reembalagem 

Anexo XV – Máquina de Reembalamento 
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Dados 
do 
doente 

Pergunta Resposta Estratégia de 
pesquisa 

Não 

Aplicável 

Como substituir o 
Propess pelo 
Misoprostol na 
maturação cervical 
e/ou indução do 
trabalho de parto? 

A administração da 
Dinoprostona 10 mg 
(Propess) que estava a 
ser utilizada com esta 
indicação era de um 
sistema de libertação 
vaginal, com um custo 
de 72,07 euros. 
Segundo indicação da 
DGS prevê-se o uso de 
Misoprostol Orientação 
002/2015 de 19/01/2015, 
verificou-se que o 
misoprostol deverá ser 
usado numa dose inicial 
de 25 microgramas, via 
oral ou intravaginal, 
quando administrado em 
intervalos 3-6 horas. 
Após contacto com Dr.ª 
Cremilde Barros, 
obstetra, estima-se a 
indução do trabalho de 
parto dentro de 24-48h, 
prevê-se assim com 
consumo de 5-10 
comprimidos de 
Misoprostol 25 
microgramas, por cada 
Dinoprostona 10 mg, 
sistema de libertação 
vaginal utilizado.

Pesquisa no site da 
Direção Geral de 
Saúde com emissão 
de uma orientação 
baseada na Alínea 
a) do nº 2 do artigo
2º do Decreto
Regulamentar nº
14/2012, de 26 de
Janeiro, do
Despacho nº
3482/2013 de 5 de
Março e do
Despacho nº
6197/2013 de 13 de
Maio.
Número: 002/2015
Data: 19/01/2015

Não 

Aplicável 
Os comprimidos 

de Sevredol 

podem ser 

divididos? 

Os comprimidos de 
Sevredol (Sulfato de 
morfina)são comprimidos 
revestidos. 
Não existe qualquer 
informação sobre a 
uniformidade de teor ou 
estabilidade do 
comprimido após partido, 
pelo que essa divisão 
não é aconselhada.  

Fonte 1 - Contacto 
com CHPharma 
S.A., titular do AIM
do Sevredol,
através da
farmacêutica dos
Assuntos
Regulamentares,
Dra. Sara Silva.

Fonte 2 - Moriel 

Anexos dos Trabalhos Realizados no CIM 
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O titular da AIM não 
recomenda essa 
trituração ou divisão 
(fonte 1). 
Na prática clínica, há 
conhecimento que alguns 
hospitais (nomeadamente 
em Espanha) permitem a 
possibilidade de triturar 
os comprimidos de 
Sevredol, quer para 
administração imediata, 
quer para utilização em 
sonda nasogástrica (fonte 
2). 

Sanchez M et al: 
Administración de 
medicamentos y 
NE por sonda 
nasogástrica, 
Atención  
-Marín Herranz MI 
et al. Servicio de 
Farmacia Hospital 
Juan Canalejo La 
Coruña: 
Administración de 
medicamentos vía 
oral. Guía práctica 
1996.

Não 
aplicável 

A Pirfenidona 
(Esbriet) é 
exclusivo 
hospitalar? 

Após contacto com a Drª 
Lúcia Soares, 
Pneumologista, 
recebemos informação 
que a Pirfenidona é 
exclusivo Hospitalar e os 
hospitais que mais o 
prescrevem são os do 
Norte, nomeadamente, o 
hospital de Gaia e o 
Hospital São João. 

Agência Europeia 
do Medicamento 
(EMA) –Número do 
Processo: 
EMEA/H/C/002154/
II/0016. 

Não 
aplicável 

A Drª Raquel 
Tranquada 
(contacto: 3214), 
anestesista, 
contactou a 
Farmácia acerca 
do modo de 
administração do 
Fentanilo 0,25 
mg/5ml solução 
injectável, se 
poderia ser por via 
epidural ou 
subaracnoídea? 

Após pesquisa pela Dr.ª 
Inês Ribeiro, o Fentanilo 
0,25 mg/5ml por conter 
na sua composição água 
para preparações 
injectáveis e tampão 
(para o acerto do pH), 
além do mais, na 
embalagem só consta o 
uso por via intra-muscular 
e intravenosa por isso, 
não pode ser utilizado via 
epidural. 

- Pesquisa no site
do Portal de saúde:
http://www.portalda
saude.pt/Portal/ser
vicos/prontuario/de
talhe/?medicineID=
32983, acedido a
08/04/2015.

-Rótulo da
embalagem de
Fentanilo Labesfal
de onde consta a
indicação de uso
IV e IM e a
composição dos
excipientes.
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Não 
aplicável 

Será possível 
identificar os 
sacos de soros 
que vêm 
classificados com 
o nome do doente,
data de colocação,
presença de
aditivos e gotejo,
com um marcador,
diretamente sobre
o plástico do soro
sem haver perigo
de adsorção e
penetração de
tinta para o interior
do saco de soro?

Após contacto com a 
Baxter (fornecedora da 
maior parte dos sacos 
disponíveis do Sesaram), 
recebemos informação 
que no caso dos sacos 
Viaflu, estes não 
constituem uma barreira 
total aos componentes 
das canetas marcadoras, 
contrariamente às 
canetas que possuem na 
sua constituição 
solventes aromáticos. 
Contudo, as canetas de 
tinta de base alcoólica 
possuem uma menor 
possibilidade de 
atravessar o saco. 
Sendo assim, as canetas 
frequentemente utilizadas 
no hospital, 
nomeadamente as 
canetas de acetato, como 
não têm compostos 
benzénicos (por exemplo: 
tolueno) e estas são de 
base alcoólica, pode-se 
concluir que apresentam 
um risco reduzido de 
transporem a camada de 
polietileno do saco de 
soro. 
Estamos a tentar contatar 
com outros fornecedores 
de soluções injectáveis 
de grande volume de 
modo a poder concluir 
esta questão. 
Em resumo, para já todos 
os sacos de origem 
Baxter podem ser 
identificados com canetas 
de acetato. 
Relativamente aos sacos 
de soros da Fresenius-
Kabi freeflex, após 
contacto com a Dra. 

Contacto com 
Marina Sousa 
(marina_sousa@b 
axter.com), 
especialista de 
farmacovigilância, 
da Baxter. 

-Contacto com Dra.
Susana Morgado
(susana.morgado
@fresenius-
kabi.com), gestora
dos assuntos
regulamentares/dir
eção técnica, da
fresenius-kabi.
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Susana Morgado, gestora 
dos assuntos 
regulamentares/direção 
técnica, por contradição 
de vários estudos 
efetuados, não é 
recomendado o uso de 
canetas de acetato, pois 
pode haver hipótese da 
integridade da solução 
ficar comprometida pela 
presença de compostos 
nas soluções dos sacos.  
A prática de escrever nos 
sacos freeflex não deve 
ser realizada. 

Não 
aplicável Como calcular a 

osmolaridade de 
uma solução, por 
exemplo do 
Esquema 
Standard 
Periférica sem 
Heparina? 

No caso da glicose a 
30%: 

Glicose 30g ---------100ml 
X----------------------1000 ml 
X= 300g = 300 000 mg de 
glicose 

1ºSabendo que a 
estrutura da molécula é a 
seguinte: C6H12O6
Calcula se o peso 
molecular da glicose 
(C6H12O6)= 
(6x12)+(12x1,01)+(6x16)
=180,12 g/L 

2º Sabendo que: 

180,12 mg de glicose -----
--- 1 mOsmol 
300000 mg glicose     ----- 
--- X 
X= 1665 mOsmol 
correspondente à glicose 
30% 

Consultando o Formulário 
Hospitalar Nacional de 
Medicamentos, 9ª edição 
(Infarmed), verificamos 

Consulta do 
Formulário 
Hospitalar Nacional 
de Medicamentos, 
9ª edição [2006], 
Infarmed. 
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que a osmolaridade do 
Gluconato de Cálcio, 
solução injectável 
corresponde a 697 
mOsmol/l. 

O valor de osmolaridade 
dos Ácidos Aminados 
6,5% de acordo com o 
rótulo verificamos que 
corresponde a 550 
mOsmol.  

Cálculo total de 
osmolaridade da 
solução=  
[(92,5ml x 1665) + (82,5 
ml x 550) + (12,5 x 697) / 
250ml ] = 832 mOsmol 

Não 

Aplicável 

A oxitocina 
generis 5 U.I./ml 
poderá ser 
administrado via 
IM? 

De acordo com o RCM, a 
oxitocina generis só pode 
ser administrado via IV. 

Pesquisa no site do 
infarmed: 
http://www.google.p
t/url?sa=t&rct=j&q=
&esre=s&source=w
eb&cd=4&ved=0C
DkQFjAD&url=http
%3A%2F%2Fwww.
infarmed.pt%2Finfo
mFi%2Fdownload_
ficheiro.php%3Fme
d_id%3D6565%26ti
po_doc%3Dfi&ei=k
7Q3Vd2ADcaI7AA
b4oCoCg&usg=AF
QjCNGqENhB5s-
Fw0TGX138DdfzQ
9OzsA, aprovado 
a 17-12-2010. 

Não 
aplicável 

Qual a 
correspondência 
de comprimidos 
100mg mg de 
ciamemazina 
(Tercian) para 
gotas com 

Um comprimido de 100mg 
de ciamemazina 
corresponde a 2,5 ml em 
gotas (40mg/ml + 40mg/ml 
+ 20mg/ml
=100mg/ml=2,5ml).

Pesquisa no 
Infarmed: 
http://www.infarmed
.pt/infomed/detalhe
s.php?med_id=839
2&dci=&nome_com
er=dGVyY2lhbg==&
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dosagem de 
40mg/ml? 

dosagem=&cnpem=
&chnm=&forma_far
mac=&atc=&disp=&
estado_aim=&pesq
uisa_titular=&ccf=&
grupo_produto=&pa
gina=1, aprovado a 
24/05/2012. 

Não 
aplicável 

Está disponível a 
venda de solução 
oral de 
dextrometorfano 
em Portugal? 

Sim, de acordo com o site 
do Infarmed, encontra-se 
disponível dextrometorfano 
sob a forma de xarope, 
solução oral 2mg/ml, 
cápsula e pastilha. 
Está disponível na 
Madeira, sob apresentação 
de Bissoltussin, laboratório 
da Boehringer Ingelheim, 
centro comercial 
farmacêutico. 

Pesquisa no 
Infarmed: 
http://www.infarme
d.pt/infomed/lista.p
hp?dci=ZGV4dHJv
bWV0b3JmYW5v&
nome_comer=&dos
agem=&cnpem=&c
hnm=&forfo_farma
c=&estado_aim=&
pesquisa_titutit=&cf
t=&grupo_produto=
&atc=&disp=&pagi
na=1.

Não 
aplicável 

O que é 
hiperglicinemia 
não cetónica e 
qual o seu 
diagnóstico e 
tratamento?  

A hiperglicinemia não 
cetónica é um transtorno 
metabólico autossómico 
recessivo, caracterizada 
pelo acúmulo de glicina 
nos tecidos e líquidos 
biológicos dos doentes, 
devido a deficiências no 
sistema de clivagem deste 
aminoácido. 
A glicina é degradada 
através de um complexo 
enzimático mitocondrial 
localizado no cérebro, rins, 
fígado e placenta e é 
formado por 4 proteínas.  
A alteração do sistema de 
clivagem da glicina é 
causada por mutações 
num dos 4 genes que 
codificam as enzimas que 

Pesquisa no site:  
http://www.guiamet
abolica.org/ecm/hip
erglicinemia-no-
cetosica-nkh, 
acedido  
a 29/04/2015. 

http://webcache.goo
gleusercontent.com
/search?q=cache:Zl
rujZUNR0J:https://w
ww.lume.ufrgs.br/bit
stream/handle/1018
3/46574/Resumo_6
314.pdf%3Fsequen
ce%3D1+&cd=10&
hl=en&ct=clnk&gl=p
t,acedido
a 29/04/2015.

http://www.guiametabolica.org/ecm/hiperglicinemia-no-cetosica-nkh
http://www.guiametabolica.org/ecm/hiperglicinemia-no-cetosica-nkh
http://www.guiametabolica.org/ecm/hiperglicinemia-no-cetosica-nkh
http://www.guiametabolica.org/ecm/hiperglicinemia-no-cetosica-nkh
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZlrujZUNR0J:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/46574/Resumo_6314.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=pt
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formam este complexo. É 
herdada de forma 
autossómica recessiva, ou 
seja, os pais são 
portadores desta mutação 
num dos seus genes, mas 
não apresentam a doença. 
No entanto, se ambos os 
pais transmitem esta 
mutação ao seu filho este 
vai apresentar 
hiperglicinemia não 
cetónica. 
As primeiras 
manifestações da doença 
podem surgir logo após o 
nascimento ou nas 
primeiras semanas de vida, 
sendo que as sequelas 
neurológicas podem 
ocorrer quando o bebé 
ainda está no útero. O 
efeito inibidor da glicina 
leva a hipotonia, apneia, 
soluços e aumentos dos 
osteotendinosos. Como 
consequência da sua 
função excitatória, surgem 
convulsões e atraso no 
desenvolvimento cognitivo.  

Diagnóstico: 
por cromatografia dos 
aminoácidos no plasma e 
no líquido 
cefalorraquidiano, para 
quantificar o aumento da 
glicina. 

Tratamento: controverso e 
pouco eficaz.  
 Restrição de proteínas

na dieta;
 Benzoato de sódio oral,

que facilita a eliminação
da glicina;

 Vitaminas (ácido fólico
e piridoxina) que
funciona como estímulo
do sistema de clivagem
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da glicina; 
 Dextrometorfano para

controlar a actividade
excitatória da glicina;

 Medicação anti-
epilética pode melhorar
o conforto das crianças.

Por solicitação do bloco operatório, com o auxílio da Dra. Inês 
Ribeiro, efetuei a seguinte ficha de preparação: 

 Preparação Lidocaína 20 mg/ml + Adrenalina 0,018 mg/ml 

Material: Seringa de insulina 100 UI – 1 ml 



49 

Informação acerca do Ipilimumab, solicitado pelo serviço de 
oncologia: 

O Ipilimumab pode causar efeitos secundários graves que requerem tratamento 
imediato e consoante o grau de gravidade, pode ser necessário proceder à 
interrupção permanente da medicação. São exemplos de reações adversas 
graves do ipilimumab as seguintes descritas: 
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Ipilimumab 

•Gastrointestinais (GI)
•Diarreia grave ou alteração significativa do nº de defecações
•colite
•Sangue nas fezes
•Dor abdominal
•Hemorragia e perfuração GI

•Pele
•Prurido
•Erupção cutânea  potencialmente fatal (incluindo síndrome de
Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica)

•Bolhas e/ou descamação da pele
•Feridas na boca

•Hepáticas
• Aumento grave de aspartato aminotransferase (AST) e alanina
aminotransferase (ALT) ambas com valores cerca de 8 vezes superior
ao limite normal

• Bilirrubina total (5 vezes superior ao limite normal)
• Amarelecimento da pele ou olhos (icterícia)
• Urina escura
• Fadiga
• Dor na zona direita do abdómen
• Náuseas ou vómitos
• Hemorragias ou nódoas negras mais prováveis de ocorrer que o
normal

•Neurológicas
• Fraqueza dos músculos
• Formigueiro das mãos ou pés
• Tonturas
• Perda de consciência ou dificuldade em acordar

• Olhos
• Vermelhidão e dor no olho
• Problemas de visão ou visão turva

• Inflamação das glândulas hormonais
• Cefaleias persistentes ou incomuns
• Lentidão anormal
• Sensação de frio o tempo todo
• Ganho de peso
• Mudança de humor ou comportamento (ex: estar irritável ou
esquecido)

• Tonturas ou desmaios

•Outros sistemas de órgãos
• Pneumonite
• Eosinofilia
• Pancreatite e miocardite não infeciosa
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Reações à perfusão: 

Informação do Pertuzumab (aspectos de administração e reações 
adversas subsequentes ao tratamento), solicitados pelo serviço de 
Oncologia:  

Reações adversas do Pertuzumab 

Reações 
ligeiras a 
moderadas 

- Prurido
-Afrontamento
-Erupção cutânea

A gestão destas reações fazem-se pela : diminuição da taxa de perfusão 
até à recuperação dos sintomas.  

Tratamento sintomático: - Podem receber doses adicionais com 
monitorização cuidadosa.  

- Pré-medicação antes da administração de
outras doses    programadas pode ser considerada. 

Reações 
graves 

Deve ser interrompido e administrado tratamento médico adequado. 

Modo de administração: 

 O período de perfusão recomendado é de 90
minutos;

 O Ipilimumab pode ser usado para administração IV
sem diluição ou pode ser diluído em solução injetável
de NaCl 0,9% ou solução injetável de glucose 5%, na
farmácia em câmara de fluxo laminar, tais como os
outros anticorpos, para uma concentração final
entre 1-4 mg/ml;

 Não pode ser administrado por via iv rápida, nem
como injeção em bólus;

 Deve ser feita uma pré-medicação com anti-
histamínicos e anti-piréticos.
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•Infeção do trato respiratório superior
•NasofaringiteInfeções e Infestações 

•Neutropenia febril
•Anemia /Leucopenia
•Neutropenia

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

•Hipersensibilidade/Reação anafilática
•Reação associada à perfusão/síndrome de libertação de
citocinas

Doenças do sistema 
imunitário 

•Diminuição do apetiteDoenças do metabolismo e 
nutrição 

•InsóniaPerturbações do foro 
psiquiátrico 

•Neuropatia periférica
•Neuropatia sensitiva periférica
•Cefaleias/tonturas

Doenças do sistema 
nervoso 

•Hipersecreção lacrimalAfeções oculares 

•Disfunção ventricular esquerda (incluíndo ICC)Cardiopatias 

•Dispneia
•Tosse

Doenças respiratórias, 
torácicas e do mediastino 

•Diarreia /vómitos/náuseas/obstipação
•Estomatite
•Dispepsia

Doenças Gastrointestinais 

•Alopécia
•Erupção cutânea /prurido
•Xerose cutânea

Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos 

•Mialgia /Artralgia
Afeções 

musculosqueléticas e dos 
tecidos conjuntivos 

•Mucosite/dor
•Edema/fadiga
•Pirexia

Perturbações gerais e 
alterações no local de 

administração 
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Reações à perfusão: 

Reações mais 
frequentes 

-Diarreia
- Pirexia
- Arrepios
- Fadiga
- Astenia
- Hipersensibilidade
- Vómitos
- Mialgia

A gestão destas reações fazem-se : 

- A taxa de perfusão pode ser diminuída ou
interrompida se o doente desenvolver uma reação à
perfusão.
- A perfusão pode ser reiniciada se os sintomas
diminuírem.
- A perfusão deve ser interrompida imediatamente se o
doente tiver uma reação de grau 4  NCI-CTCAE
(National Cancer Institute Common Terminology Criteria
for Adverse Events) [anafilaxia], broncoespasmo ou
síndrome de sofrimento respiratório agudo.

Tratamento sintomático: 

- Oxigénio, agonistas beta, anti-
histamínicos, administração rápida de
fluidos IV e antipiréticos, podem também
ajudar a aliviar os sintomas.

Modo de administração: 

-Pertuzumab é administrado por via intravenosa por perfusão.
-Não deve ser administrado através de injeção intravenosa ou
bólus.
-O período de perfusão recomendado para a dose inicial é de
60 minutos. Se a primeira perfusão for bem tolerada, as
perfusões subsequentes podem ser administradas durante um
período de 30 a 60 minutos.
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Trabalho elaborado por: 

Neuza Freitas 
Hospital Central do Funchal 

• Medicamentos LASA

• Razões para ocorrência de erros LASA

• Barreiras criadas pelos Farmacêuticos a nível hospitalar de forma a evitar erros

no ciclo terapêutico

• Tall Man Lettering

• Identificação dos medicamentos LASA por cores

• Evitar o uso de abreviaturas

• Processamento do medicamento no meio hospitalar

• Erros de medicação

• Métodos para deteção de erros

• Norma da DGS 020/2014

• Conclusão

• Bibliografia
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• Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante que podem
ser confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos

• A presença de milhares de fármacos com nome comercial e genérico com
ortografia, fonética e aspeto idêntico, tem vindo a aumentar a confusão com os
nomes dos fármacos, levando a trocas entre os mesmos.

• De acordo com a OMS, a percentagem de erros de medicação devido aos
medicamentos LASA varia entre 7 e 10% do total de erros verificados no sistema
de saúde.

3 

 Os erros provocados por este tipo de combinações, podem 

provocar danos significativos no doente, podendo mesmo, 

conduzir à morte.  
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Caligrafia médica ilegível  

Prescrições com dados incompletos 

Prescrições verbais  

Erro na dispensa 

Desconhecimento do nome de novos 
medicamentos lançados no mercado 

Embalagem ou rotulagem semelhante 

Uso clínico idêntico 
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Coincidência de formas farmacêuticas, doses e intervalos 
de administração 

Armazenamento de medicamentos com nomes similares 
no mesmo local 

Uso de abreviaturas e siglas 

Falta de conhecimento por parte do doente conduzindo 
ao erro 

Ausência de dupla verificação no armazenamento e 
dispensa do medicamento 

Falta de formação do pessoal 

Iluminação inadequada 
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1º Armazenar os medicamentos LASA em divisões separadas 

2º Esclarecer sempre com o médico no caso de qualquer dúvida sobre a 
prescrição  

3º Informar os funcionários sobre o potencial erro LASA, fazendo uma lista dos 
mesmos na instituição de forma a evitar incidentes 

4º Informar os doentes sobre a possibilidade do seu medicamento ser um LASA e 
poder ser confundido com outros medicamentos que estejam a ser administrados 

5º  Instalar um sistema de alerta para todo a equipa de trabalho (etiquetas, cores, 
negrito, etc) 
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6º Reportar em sites de relatórios nacionais onde os erros LASA são confidencialmente 
relatados, com a finalidade de identificar e comunicar as tendências epidemiológicas 

7º Recorrer a tecnologia para minimizar erros de medicação nomeadamente, a prescrição 
eletrónica, o recurso a código de barras ou dispositivos de distribuição automatizada 

8º Evitar o uso abreviações nos nomes dos medicamentos 

9º Definir e identificar todos os medicamentos de alto risco utilizados no hospital 

10º Implementação de sistemas de dose unitária nos hospitais 
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11º Familiarizar-se e estar sempre atualizado em relação a medicamentos LASA 

12º Limitar as prescrições verbais a apenas situações de emergência 

13º Desenvolver estratégias de apoio aos doentes com limitações visuais, idiomas 
diferentes e conhecimento limitado sobre a saúde 

14º Precisão na dispensa de medicamentos que é vital para a segurança do doente 

15º Utilização de “Tall Man Lettering” no armazenamento 
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Estratégia de prevenção do erro usada como parte de uma abordagem 
multifacetada para reduzir o risco associado a erros LASA 

Aplicação de letras maiúsculas para evidenciar as diferentes partes de 
dois nomes de medicamentos, de modo a chamar a atenção e assim 
limitar a confusão entre os medicamentos com nomes similares 

Método barato, fácil de manter e susceptível de diminuir o risco de 
erros na seleção dos fármacos 

Pretende ser uma base de trabalho para a criação de medicamentos 
LASA de cada unidade hospitalar 

Não é exaustiva, devendo cada unidade adaptá-la, acrescentando ou retirando 
medicamentos de acordo com aqueles que efetivamente utiliza 

 Foi criada uma lista na qual se deve apenas

ter em consideração:

― medicamentos com ortografia semelhante 

― denominação foneticamente similar, em 

termos da sua DCI 

 Não foram considerados:

― nomes comerciais dos medicamentos

―  nem os medicamentos com aspeto

semelhante 

 Lista adaptada à realidade nacional, tendo

como base os seguintes documentos:

― ISMP 

― Joint Comission 

―  FDA 
10 
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Medicamentos LASA 

Aciclovir GANciclovir/ 

VALciclovir/VALGANcic

lovir 

ácido fólico ácido folÍNico 

aDRENALina aTROPina 

ALfentanilo fentanilo/SUfentanilo 

aloPURINol halOPERIDol 

amiNOFILina amioDAROna/amLODIP

ina 

amiTRIPTilina NORtriptilina 

anfotericina B Anfotericina B 

LIPOSSÓMICA 

azaTIOPRina azaCITIDina 

BETAmetasona DEXAmetasona 

BUpivacaína LEVObupivacaína/ROpiv

acaína/MEpivacaína 

calCITRiol caRVEDilol 

CARBAMazepina OXCARBazepina 

cicloSPORINA cicloFOSFAMIDA 

citalopram EScitalopram 

cLARITOMicina CIPROfloxacina 

clomiPRAMINA cloroPROMAZina/Clomi

FENO 

CLONazepam Diazepam/LORazepam(

OXazepam 

cloNIDina cloZAPina 

cloroPROMAZINA cloroDIAZEPÓXIDO 

CLOROQUina QUINina 

DOBUTamina DOPamina 

DULoxetina FLUoxetina/PARoxetina 

FluVOXAMina fluFENAZina 

geMCITABina geNTAMICina 

giBENCLAMida 

gliPIZida/gliMEPIRida/g

liCLAZida 

hidrALAzina hidrOXIzina 

lamIVUDina lamOTRIGina 

12 

Medicamentos LASA (Continuação) 

levoMEPROMAZina levoTIROXina 

meDROXIPROGEsterona meTILTESTOsterona 

metFORMINA metRONIDAZOL 

metIMazol metRONIDAZOL 

mitoMICina mitoXANTROna 

morfina HIDROmorfona 

niMOdipina niFEdipina/niZATidina 

OLANZapina QUETiapina 

prednisoLOna prednisona 

propRANOLol propOFol 

rifamPIcina rifamicina 

SIRolimus TACrolimus 

sulfaDIazina sulfaSSALazina 

SUMAtriptano ZOLMitriptano 

vinBLAstina vinCRIstina 
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Medicamentos Citostáticos 

ABCiximab  CETUximab/ INFLiximab/ RITUximab 

BEVACizumab  TRASTUzumab  

   CARBOplatina   CISplatina/ OXALiplatina  

CICLOfosfamida  Ifosfamida  

DASAtinib LAPAtinib/SORAtinib/SUNinib 

DAUNOrrubicina DOXOrrubicina/EPIrrubicina/IDArrubici

na 

DOCEtaxel  PACLItaxel  

mitoMICina mitoXANTROna 

Medicamentos Antibacterianos 

Cefalosporinas 

CefAZOLINA CefTRIAXONA 

CefOXITINA CefOTAXIMA 

CefTAZIDIMA CefALEXINA 

Quinolonas 

CIPROfloxacina 

LEVOfloxacina 

NORfloxacina 
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Indocid@

Lacteol@ 

Lanoxin@ 

Klonopin@ 

Zyloprim@ 

Protonix@ 

Lodine@

Indobufeno 

Lactilol 

Naloxona 

Clonidina 

Zolpidem 

Protamina 

Codeína 
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Cor Descrição 

Amarelo Medicamentos foneticamente semelhantes 

Laranja Medicamentos com igual princípio ativo e 

diferente concentração 

Verde Medicamentos com aparência semelhante 

Vermelho Medicamentos de elevado risco 

(eletrólitos) Ex: Solução de cloreto de 

potássio 

Apesar do armazenamentos dos medicamentos por norma ser por ordem 

alfabética, quando se distribui um produto farmacêutico que possui um 

conjunto de etiquetas com cores, isto corresponde a alertas para o pessoal 

do serviço farmacêutico! 
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Hidrocortisona HCT Hidroclorotiazida  

Azatioprina Zidovudina 

Difenilhidantoína Difenidramina DFH 

AZT 

Metotrexato Mitoxantrona MTX 

Dúvidas 
Erros de 

medicamentos 
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 O processo de prescrição, dispensa e administração de medicamentos a pacientes

nas organizações de saúde é complexo e abrange várias etapas que contemplam

uma série de decisões e ações inter-relacionadas, envolvendo diferentes profissionais

de saúde, tais como o médico, o farmacêutico, o técnico de farmácia, o enfermeiro

e o próprio paciente.
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 Uso inapropriado de medicamentos podendo causar danos ao doente, 

colocando assim em causa a sua saúde

 Podem ocorrer em qualquer um dos processos que constituem o circuito do 

medicamento e podem ser de diferentes tipos, sendo os mais frequentes 

classificados nas formas descritas no esquema seguinte:
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• Seleção incorreta do medicamento

• Monitorização, dose, via de administração, concentração, velocidade de infusão

• Instruções de uso inadequadas feitas pelo médico

• Prescrições ilegíveis que possam induzir a erro.

Erros de prescrição 

• Equívocos na transcrição da prescrição médica manual para o sistema de
prescrição eletrónica.

Erro de transcrição 
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• São os erros que ocorrem no momento da dispensa dos medicamentos
pelos serviços farmacêuticos.

Erros de distribuição/dispensa 

• Medicamento incorretamente formulado ou manipulado antes da
administração.

Erros na preparação 

• Doses administradas pela via incorreta (diferente da prescrita), ou pela via
correta, mas no local errado (troca do olho/ouvido, esquerdo pelo direito)

• Quando o padrão de administração não é respeitado (por exemplo,
velocidade de infusão).

Erros de administração 

 Doses diferentes das

prescritas 

  Diferentes formas

farmacêuticas 

 Outro medicamento 

diferente do 

originalmente prescrito

 Reconstituição ou 

diluição incorreta 

 Associação de 

medicamentos física ou 

quimicamente 

incompatíveis 
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Métodos para deteção de erros 
de medicação 

 Revisão retrospetiva de 
processos clínicos 

 Método do Institute of  
Healthcare Improvement (IHI) 
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Revisão retrospetiva 
de processos clínicos Características 

Avaliação retrospetiva e 
observacional da informação 
registada nos processos dos 

doentes após alta clínica 

Permite conhecer a incidência 

Caraterizar o tipo de evento 
ocorrido  

Determinar o impacto 
económico 

Limitações 

Dependente da qualidade 
do registo clínico 

Se a informação 
relativamente a eventos 

ocorridos durante a 
hospitalização do doente não 

for registada, não será 
possível a utilização deste 

método. 
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Institute of Healthcare 
Improvement 

Características 

Método de fácil utilização para 
identificar com precisão os danos 

Análise retrospetiva de uma amostra 
aleatória de registos de doentes que 

usam pistas para identificar possíveis 
danos 
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No ano passado, 

foram notificados 60 

incidentes com 

medicação nos 

hospitais portugueses 

Maioria 

relacionado com 

a troca de 

medicamentos 

Administrados 

aos doentes de 

uma forma 

errada 

Apresentarem 

aspeto 

semelhante ou 

mesma 

denominação 

Instituições hospitalares implementaram práticas seguras 
relacionadas com a medicação no que se refere: 

  À aquisição
 Armazenamento
 Prescrição
 Dispensa

  Administração de medicamentos
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Elaborar e divulgar, internamente, a lista de medicamentos LASA, 

ajustada aos que são utilizados na instituição 

Rever a lista interna de medicamentos LASA, pelo menos anualmente 

Garantir que os profissionais conhecem a lista de medicamentos LASA 

da instituição, o seu propósito e a importância para a redução de 

incidentes relacionados com a medicação 

Considerar alternativas na aquisição de medicamentos que evitem, 

sempre que possível, adicionar medicamentos LASA à lista interna da 

instituição. Quando tal não for possível, após a sua introdução, proceder 

à revisão da lista 
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Desenvolver estratégias ao nível do armazenamento dos medicamentos LASA, na 

farmácia hospitalar e nos serviços clínicos, inclusive nos equipamentos semi-

automatizados, que garantam a sua separação física e a sua correta identificação, 

através de: 

- Armazenamento separado

-Sinalização com uso de cores, negrito ou grafismo diferente

Implementar medidas de diferenciação dos medicamentos LASA na sua 

identificação escrita, incluindo a rotulagem, através da: 

-Alteração do grafismo na denominação aplicando o método de inserção

de letras maiúsculas

-Uso de cores, negrito ou outros

Proceder à parametrização de alertas, para os medicamentos LASA, nas 

aplicações informáticas 
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Desenvolver estratégias e implementar medidas ao nível da prescrição dos 

medicamentos LASA, nomeadamente: 

-Quando ocorrer indicação ou pedido oral

-Nos casos de caligrafia ilegível sempre que a prescrição eletrónica não for

possível

Reforçar, para os medicamentos LASA, a aplicação de práticas seguras de 

verificação: 

- Identificação correta do doente;

-do nome do medicamento

-da dose, via de administração e da sua hora (5 certos)

Promover a formação sobre segurança na medicação, incluindo-se os 

medicamentos LASA 
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 Todos os profissionais que estejam ligados à área de saúde têm

um papel importante na redução de erros relacionados com os

medicamentos LASA

A indústria farmacêutica e as autoridades reguladoras têm um

papel fundamental na diminuição destes mesmos erros

 Deve ser implementado no circuito do medicamento (pedido de

encomenda, dispensa e administração), estratégias de modo a

evitar incidentes

 É importante a contribuição dos profissionais de saúde inclusive, a 
informação destes medicamentos aos doentes e seus familiares para que 
as estratégias de prevenção resultem e os medicamentos LASA deixem 
de ser um perigo para a saúde dos doentes. 

1. Look alike, sound alike medication names -  http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-

Solution1.pdf (acedido a 25 de março de 2015); 

2.  Medicamentos Lasa - http://www.errorenmedicina.anm.edu.ar/lasa/pdf/medicamentos_lasa.pdf (acedido a 7 
de abril de 2015); 

3. Incidentes com fármacos motivam DGS a criar norma de segurança - http://www.netfarma.pt/noticia/

incidentes-medicacao-hospitais-dgs (acedido a 7 de abril de 2015);

4. Detéccion, Análisis y prevencíon en el  uso de medicamentos con similitud fonética, ortográfica o de envasado, 

en argentina -http://www.epidemiologia.anm.edu.ar/pdf/publicaciones_cie/2009/Errores%20de%

20medicacion_tipo_LASA .pdf (acedido a 12 de abril de 2015); 

5. LASA - http://www.moh.gov.bh/pdf/Conferences/MedicalError/Conference%20prsentation/day3/LASA-

%20Mohd%20Nasser%20(GCC%20Pat%20Saf%20Conf%208-4-09).pdf (acedido a 14 de abril de 2015); 

6. Sound alike, look alike drugs - http://www.imsn.ie/

Briefing_Document_on_Sound_Alike_Look_Alike_Drugs__SALADs__June_2010[1].pdf (acedido a 14 de abril); 

7. Medical errors related to look-alike and sound-alike drugs - http://www.apicareonline.com/wordpress/wp-

content/uploads/2013/09/04-SA-Medical-errors-related-to-look-alike.pdf (acedido a 14 de abril de 2015); 

8.  Look-alike sound-alike errors - https://www.tga.gov.au/book/look-alike-sound-alike-errors (acedido a 18 de abril 

de 2015); 

9. Reducing of error in the medication process of a private hospital in northeast of thailand -http://

www.ijppsjournal.com/Vol6Issue5/9367.pdf (acedido a 18 de abril de 2015); 

10. Pharmacy practice news - http://www.pharmacypracticenews.com/ViewArticle.aspx?d=Special+Edition+/

+Educational+Reviews&d_id= 63&i=December+2014&i_id=1130&a_id=29028 (acedido a 18 de abril de 2015); 

11.  Guide on handling: Look alike, sound alike medications -http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/

document-upload/guide-handling-lasa.pdf (acedido a 18 de abril de 2015); 

12. Look-Alike and Sound-Alike Medicines: Risks and ‘Solutions’ - http://espace.library.curtin.edu.au/cgi-

bin/espace.pdf ?file=/2012/04/17/file_16/171379 (acedido a 18 de abril de 2015); 

13.  Norma DGS 020/2014, Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes, criado a 

28 30/12/2014.  

28 
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