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Resumo 

 

O estágio em Farmácia Comunitária faz parte integrante do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas.  

Este relatório traduz um pouco do meu trabalho durante seis meses em farmácia 

comunitária, o que aprendi e as tarefas que realizei, assim como o modo de funcionamento das 

farmácias comunitárias em geral. 

O trabalho em farmácia comunitária exige bastantes conhecimentos teóricos, 

conhecimentos esses que são lecionados durante a parte prática do curso. No entanto, há também 

uma parte prática que incide sobre comunicação, organização, trabalho de equipa e 

responsabilidade que não é lecionada nas aulas. É nesse aspeto que o estágio adquire uma maior 

importância, assim como na perspetiva de ambientar os estudantes no que é o mundo de trabalho. 
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Introdução 

 

Após quatro anos e meio entre aulas e exames, cheguei finalmente à parte realmente 

prática do curso de Ciências Farmacêuticas. No meu caso em específico, os seis meses de estágio 

foram integralmente passados em farmácia comunitária, tendo neste período aprofundado 

diversos conhecimentos e adquirido ainda mais.  

Nenhuma aula nos consegue ensinar a lidar com o público, a trabalhar em equipa ou a 

aconselhar os doentes da mesma maneira que o estágio. É a nossa porta para o “mundo real”, que 

na faculdade tantas vezes nos parece longínquo ou quase inatingível. 

Foi nestes seis meses que aprendi, acima de tudo, a pôr os conhecimentos adquiridos em 

prática de forma a ajudar os utentes que todos os dias se dirigem à farmácia para, mais do que 

aviar receitas, pedir a opinião dos farmacêuticos sobre os mais diversos assuntos. É essa confiança 

que, a meu ver, faz as farmácias e os farmacêuticos terem razão de ser, e o que nos distingue 

enquanto farmacêuticos de outros profissionais de saúde. 

É nas farmácias que os utentes contam a sua história, dando muitas vezes azo a que alguns 

erros de terapêutica sejam reconhecidos e prontamente retificados, quer apenas através da 

conversa com o doente, quer pelo contacto com o médico responsável pela prescrição. 

Assim, o farmacêutico deve, para além de uma linguagem correta, apresentar-se de forma 

cuidada e responsável, de forma a passar uma imagem profissional e respeitosa. 

Este relatório visa transmitir, dentro do possível, a minha experiência e para tal encontra-

se dividido em duas partes. Na primeira parte, para além de uma breve descrição da farmácia e 

do ambiente envolvente, apresento também as atividades realizadas no meu dia-a-dia enquanto 

estagiária. Na segunda parte estão descritas diversas atividades que fui realizando ao longo do 

estágio e no âmbito do mesmo, tanto na farmácia como em escolas de ensino público, de forma a 

melhorar os meus conhecimentos e a dar a conhecer a diversos grupos de pessoas temas que 

certamente são do seu interesse e que, espero, contribuam para aprofundar o seu saber sobre a sua 

saúde e a saúde dos outros. 
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Parte 1 

 

1. Farmácia de São Paio 

O meu estágio foi realizado na Farmácia de São Paio (FSP), localizada no número 741 na 

Rua de Bustes em Canidelo, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.  

Esta farmácia está situada numa zona habitacional, relativamente afastada do centro da 

cidade, mas numa rua de grande tráfego, principalmente ao início da manhã e fim de tarde. Está 

localizada perto de dois estabelecimentos comerciais que contribuem para o movimento na 

mesma, no entanto encontra-se também na periferia de várias farmácias o que faz com que haja 

um ambiente de competição entre estas. 

Quanto aos clientes da FSP, são na sua maioria idosos, muitos deles com algumas limitações 

financeiras e com limitações motoras que não lhes permitem um fácil acesso à farmácia devido à 

distância das suas residências e à elevada dificuldade do percurso devido à sua inclinação.  

 

1.1. Horário de Funcionamento 

O horário normal de funcionamento da farmácia é das 9:00h às 20:00 nos dias úteis e das 

9:00h às 13:00h e das 14:00h às 18h aos sábados. No entanto, a partir do mês de Junho, e de forma 

a tentar abranger um maior número de pessoas pelos serviços que lá são prestados, a farmácia 

passou a abrir às 8:30h nos dias úteis, tendo o horário de sábado sido mantido.  

Para além deste horário, é de salientar que nos dias em que a farmácia está de serviço 

permanente, continua em funcionamento ininterruptamente desde as 9:00 do dia em questão às 

9:00h do dia seguinte. 

Quanto especificamente ao meu horário, foi das 9:00h às 14:00h e das 15:00h às 18:00h 

de segunda a sexta-feira até ao mês de junho, a partir o qual foi alterado, passando a entrar às 

8:30h e a fazer um intervalo de almoço mais alargado, das 14:00h às 15:30h. A hora de saída 

manteve-se. 

 

1.2. Recursos Humanos 

A Farmácia de São Paio conta com a Diretora Técnica, Dra. Madalena Alvim Figueiredo, 

o Farmacêutico Adjunto, Dr. Avelino Salazar, a Farmacêutica, Dra. Alexandra Afonso, e dois 

Técnicos de Farmácia, Joana Rocha e Nuno Soares. 

É de salientar a boa relação e espírito de entreajuda existente entre todos os membros da 

equipa, o que contribui para um ótimo ambiente de trabalho, fator que é também reconhecido 

pelos utentes e que contribuiu em grande parte para o sucesso do meu estágio.  
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1.3. Espaço Interior 

A Farmácia de São Paio tem toda a fachada exterior de vidro (ver anexo 1) e encontra-se 

dividida em dois pisos. No andar superior está a zona de atendimento, a zona de arrumação e 

receção de encomendas e um gabinete. No piso inferior encontra-se o laboratório, um gabinete, o 

armazém, casa de banho e um espaço de repouso. 

Estando inserida num prédio residencial, a fachada da farmácia é um elemento muito 

importante da mesma, pois é o que a identifica como zona de comercialização de medicamentos 

(para além da cruz na parte exterior) e é a primeira impressão que os utentes levam do espaço. 

Assim sendo, a FSP é privilegiada nesse aspeto, pois conta com uma fachada totalmente em vidro 

e onde se podem ver diversos cartazes publicitários de produtos comercializados no interior da 

farmácia.  

A zona de atendimento compreende três postos de atendimento localizados num balcão 

corrido e que apresenta diversos produtos publicitados e que vão sendo periodicamente 

substituídos por produtos de outras gamas ou produtos sazonais. Há também na zona de 

atendimento um pequeno espaço resguardado onde se procede à medição de diversos parâmetros 

bioquímicos (colesterol, glicemia, triglicerídeos, ácido úrico) e da tensão arterial. Essa mesma 

zona conta também com uma balança para pesar bebés. 

Na zona de atendimento estão dispostos diversos produtos de venda livre e medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) – estes últimos encontram-se por trás dos postos de 

atendimento, pelo que os utentes não têm acesso direto a estes –, e que estão distribuídos por uma 

série de prateleiras e expositores. Há também uma balança automática para cálculo do índice de 

massa corporal. 

A zona de arrumação está dividida em três zonas principais: a zona das gavetas, a zona 

das prateleiras, e o armário.  

Gavetas 

- Medicamentos orais sólidos – Encontram-se organizados por ordem alfabética do nome 

de denominação comum internacional (DCI) no caso de serem genéricos ou nome comercial, caso 

sejam medicamentos de marca.  

- Laxantes – Encontram-se separados numa gaveta e organizados por ordem alfabética de 

forma a agilizar o processo de entrega ao utente. 

- Injetáveis – Encontram-se numa gaveta separada e devidamente identificada de forma a 

minimizar os erros de arrumação e agilizar o ato farmacêutico. 

- Medicamentos de uso vaginal – Estão organizados por ordem alfabética numa gaveta 

separada e devidamente identificada. 

- Produtos de higiene íntima – Encontram-se numa das gavetas inferiores, por serem 

maiores e mais pesados. Estão organizados por ordem alfabética. 
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- Ampolas bebíveis – Estão também localizadas numa gaveta inferior devido ao seu maior 

peso e volume. Encontram-se organizadas por ordem alfabética. 

- Champôs medicamentosos – Tal como as ampolas e os produtos de higiene íntima, estão 

arrumados numa gaveta inferior e organizados por ordem alfabética. 

- Formas farmacêuticas semissólidas (Cremes, Pomadas, Géis) – Encontram-se em 

gavetas devidamente identificadas e estão organizados por ordem alfabética. 

Prateleiras 

- Xaropes e soluções para administração por via oral e tópica – Divididos por ordem 

alfabética por DCI ou nome comercial. 

Armário  

- Colírios e medicamentos para inalação – Organizados por ordem alfabética. 

- Testes de gravidez para serem realizados na farmácia 

A zona de arrumação, para além destas zonas ditas principais, contém também um 

pequeno espaço que serve de armazém para os produtos que não têm lugar nas zonas já 

apresentadas e onde estes estão também organizados por ordem alfabética, um espaço de 

refrigeração (2 a 8 °C), onde se encontram os medicamentos que necessitam de ser refrigerados e 

armários que contêm produtos específicos de grandes dimensões e pouca rotatividade. 

É também na zona de arrumação que se encontra o servidor central e onde se dá a receção de 

encomendas, verificação das mesmas, devoluções e reclamações de produtos, confirmação de 

stocks e verificação de prazos de validade. 

 

2. Gestão da Farmácia 

 

2.1. Sistema Informático 

O Sistema informático utilizado na Farmácia de São Paio é o Spharm® da empresa SoftReis.1 

No meu entender, é um sistema de fácil utilização e muito intuitivo e uma ferramenta 

indispensável no dia-a-dia de um farmacêutico, sem o qual seria virtualmente impossível o 

atendimento nos dias de hoje, devido a toda a burocracia e verificação por detrás de uma simples 

venda. 

Permite agilizar o atendimento, diminuir os erros humanos, facilitar a dispensa de 

medicamentos através da sua DCI, conferir preços e validades, registar prestação de serviços, 

entre muitas outras funcionalidades. 

Cada funcionário da farmácia tem um código próprio que permite o acesso ao programa em 

questão e que é necessário para abrir qualquer funcionalidade do mesmo. É também este mesmo 

código que permite uma rastreabilidade de todos os processos efetuados durante o dia, facilitando 
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assim esclarecimentos de diversas situações que ocorrem no dia-a-da de uma farmácia 

comunitária. 

Também a mim me foi conferido um código no fim do meu primeiro mês de estágio, sendo 

que antes dessa data todos os meus atos eram supervisionados por um farmacêutico ou técnico de 

farmácia e feitos com o código do sistema pertencente ao mesmo. 

 

2.2. Gestão de Stocks 

Atualmente, com as dificuldades que se têm feito sentir a nível dos ganhos das farmácias, é 

imperativa uma gestão de stocks muito controlada de forma a garantir os stocks mínimos 

necessários para assegurar a dispensa dos produtos necessários aos utentes mas ao mesmo tempo 

sem haver um exagero na quantidade de medicamentos em armazém, de forma a haver um 

controlo rigoroso dos gastos nos mesmos e não levar em último caso ao comprometimento da 

viabilidade económica da farmácia. Para além do mais, tendo a FSP um armazém com espaço 

bastante limitado, todo este assunto adquire ainda mais importância por questões logísticas. 

Na gestão de stocks há que ter em consideração diversos aspetos que vão desde a rotatividade 

dos diferentes produtos à sazonalidade de escoamento de outros, mas também há que ter em conta 

as bonificações, condições de pagamento, preço praticado pelo armazenista entre muitos outros 

aspetos que não podemos descurar de forma a rentabilizar ao máximo o dinheiro empregue nesta 

tarefa crítica para o bom funcionamento da farmácia. Para além destes parâmetros, e segundo o 

infarmed2, “as farmácias têm de ter em stock mínimo três medicamentos de cada grupo 

homogéneo de entre os cinco medicamentos com preço [a cobrar ao utente] mais baixo”. 

Obviamente que o sistema informático utilizado é uma ferramenta indispensável em todo o 

processo, pois permite comparar preços, fazer estatísticas de rotatividade e até fazer a encomenda 

em si. É com a ajuda desta ferramenta essencial que é possível manter uma atualização contínua. 

Embora todo este processo esteja informatizado, há sempre alguns erros humanos que acabam 

por acontecer, quer na realização das encomendas, quer na dispensa dos medicamentos. Assim, 

há que confirmar periodicamente os stocks dos medicamentos e proceder ao seu acerto, se 

necessário, de forma a corrigir os erros e maximizar a produtividade da farmácia. É também de 

extrema importância no atendimento ao balcão para minimizar o tempo de espera do utente, pois 

se os stocks estiverem corretos, no próprio terminal no qual se está a realizar o atendimento é 

possível verificar a existência do produto na farmácia e o número de unidades disponíveis para 

venda. 

Durante a duração do meu estágio, fiz várias vezes o acerto de stocks devido aos mais variados 

motivos e embora não tenha participado ativamente na gestão dos mesmos foi-me explicada a sua 

importância e a forma de atuar nalguns aspetos críticos pra a mesma, como por exemplo a 

importância da separação dos medicamentos que já estão pagos dos que estão apenas reservados 
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e a supervisão destes últimos de forma a, se o cliente desistir dos produtos, não haver uma 

acumulação dos mesmos na farmácia, mas antes a sua devolução ao fornecedor. 

 

2.3. Encomendas 

 

2.3.1. Realização de encomendas 

Para o mantimento dos stocks na farmácia, é imperativo que todos os dias sejam feitas 

encomendas aos armazenistas principais que fornecem a FSP.  

A FSP conta com a Alliance Healthcare®3 e com a Cooprofar®4 como fornecedores 

principais e a Plural®5 e Empifarma®6 como fornecedores secundários. Todos os dias são feitas 

pelo menos duas encomendas programadas para cada um dos fornecedores principais: uma à hora 

do almoço (até aproximadamente às 13h15) e outra ao fim do dia, antes do fecho da farmácia. 

Para além destas duas encomendas que normalmente são realizadas com a ajuda do programa 

informático que sugere os produtos necessários e o armazenista para o qual se devem pedir, ao 

longo do dia são também feitas outras encomendas quer por telefone, quer pelo gadget dos 

fornecedores, que está instalado em alguns dos terminais de trabalho da farmácia. Esta forma de 

encomendar os produtos acaba por ter uma importância bastante grande visto (nas encomendas 

telefónicas) haver uma comunicação direta com os operadores da empresa em questão que nos 

podem garantir em tempo real se o produto se encontra disponível e, no caso de estar rateado, 

normalmente é possível encomendar pelo menos uma caixa do mesmo. 

Há ainda as encomendas diretas aos laboratórios, que não são feitas diariamente nem a 

todos os fornecedores. Só quando a quantidade e preço justificam a encomenda direta é que esta 

é realizada, levando a encomenda mais tempo a chegar à farmácia. 

Durante o decorrer do meu estágio fiz várias encomendas por chamada telefónica quer 

aquando do atendimento ao balcão, quer noutras situações em que se tornou necessária por 

diversos motivos. Encomendei também produtos através dos gadgets dos fornecedores e embora 

não tenha realizado nenhuma encomenda programada, foi-me explicado o funcionamento do 

programa nesse ponto e assisti à realização da mesma. 

 

2.3.2. Receção, Conferência e Armazenamento de Encomendas 

Todos os dias a FSP recebe várias encomendas de múltiplos fornecedores que têm de ser 

devidamente rececionadas antes de serem armazenadas juntamente com os restantes produtos da 

farmácia. Assim, é da mais vital importância a receção e conferência das mesmas da forma mais 

correta possível, até porque se houver erros nesta parte do processo, isso vai afetar a correção dos 

stocks e em último caso o atendimento ao público, como já a seguir vou demonstrar. 
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Quando chegam os produtos encomendados, estes vêm acomodados em caixas próprias. 

Os produtos de frio vêm em caixas identificadas como tal e têm de ser os primeiros a ser retirados 

e colocados no refrigerador, de forma a não perderem as suas características. Na FSP aquando 

deste processo costumamos apontar no duplicado da fatura que os produtos já estão no frigorífico 

de forma a facilitar as fases seguintes. 

Seguidamente, separamos os originais das faturas dos duplicados das mesmas, sendo que 

os originais são arquivados num local e separados por fornecedor enquanto os duplicados são 

usados para conferência das encomendas. Seguidamente, conferimos nas referidas faturas o 

número do (s) caixote (s) correspondente (s) a cada encomenda e associamos ao registo da 

encomenda efetuada presente no sistema informático. Após ler o código de barras de todos os 

produtos que fazem parte da encomenda, chega a parte de verificar se o medicamento que chegou 

é o correspondente ao efetuado no pedido, o número de caixas, o preço de venda ao público (PVP) 

e o preço de venda à farmácia (PVF). No final, é necessário conferir também os prazos de validade 

e o total da fatura e inserir no sistema o código da mesma de forma a fazer coincidir este com o 

número que é automaticamente atribuído pelo sistema informático. Este número do sistema é 

depois apontado no duplicado da fatura e esta é guardada.  

Finalmente, após a conferência, vem a parte do armazenamento que se processa de forma 

gradual, à medida que haja disponibilidade dos funcionários da farmácia para tal. É ainda de 

referir que a arrumação dos produtos é sempre feita com base no prazo de validade, sendo que os 

produtos com prazo de validade inferior têm de ser colocados à frente de forma a serem vendidos 

mais rapidamente – método FEFO (first expired first out). No caso de os produtos não 

apresentarem prazo de validade, segue-se a regra FIFO (first in first out) – os produtos mais 

antigos são os primeiros a ser vendidos. 

A minha primeira tarefa enquanto estagiária na FSP foi a de dar entrada de encomendas – as 

mais pequenas primeiro e só com o passar do tempo passei às maiores – e verificação das mesmas, 

assim como a arrumação dos produtos que estas continham da forma já explicada. 

 

2.4. Prazos de Validade 

A gestão dos prazos de validade é crucial numa farmácia, quer a nível económico, quer a 

nível da saúde e segurança dos pacientes. 

Na FSP todos os meses é impressa uma lista dos produtos cujo prazo de validade acaba nos 

três meses seguintes, de forma a estes serem retirados de circulação na farmácia e devolvidos ao 

fornecedor com a indicação de prazo de validade a expirar. 

Quando há produtos que, embora não estejam nesse intervalo de três meses, têm também um 

prazo de validade curto, são sinalizados de forma aos funcionários da farmácia terem uma atenção 

redobrada e tentarem escoar o stock o mais rapidamente possível. 
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2.5. Devoluções 

Há vários motivos pelos quais é necessário fazer devoluções no dia-a-dia de uma farmácia. 

Desde utentes que desistiram do produto, a erros na encomenda, preços dos produtos demasiado 

elevados, datas de validade curtas e até embalagens danificadas e impróprias para venda, entre 

muitos outros. Assim, para a realização de uma devolução é necessário, antes de mais, anotar o 

número da fatura a que esta se refere, o código do produto a ser devolvido, o número de caixas a 

devolver e o número interno na receção da fatura em questão. Seguidamente, no programa 

informático, abre-se o separador “Fornecedores” – “Devolução a Fornecedores”, inserem-se os 

dados já referidos e o motivo da devolução e prossegue-se para o menu seguinte. Neste, coloca-

se a data e hora e submete-se o pedido. Após a submissão são impressas três vias da devolução e 

que as duas primeiras (original e duplicado), após assinadas e carimbadas, vão para o fornecedor 

juntamente com os produtos a ser devolvidos e o triplicado fica na farmácia como comprovativo 

da devolução que será assinado pelo motorista que o transporta aquando da sua recolha. 

A resolução destas situações pode prender-se com o envio de outro produto ou com a 

atribuição de crédito correspondente ao mesmo à farmácia. 

 

2.6. Irregularidades – Reclamações 

Por vezes, há necessidade de ligar diretamente para os fornecedores para os avisar de 

irregularidades com que nos deparamos aquando da conferência das encomendas rececionadas. 

Nestes casos é-nos fornecido um número de reclamação e posteriormente a situação é esclarecida 

pelo próprio fornecedor com recurso a esse mesmo número. 

 

2.7. Receituário e Faturação 

Todos os dias passam pela mão de um farmacêutico várias dezenas de receitas para aviar. 

Naturalmente, é da mais extrema importância o correto aviamento das receitas, assim como a 

confirmação de que estas estão em condições para serem aceites pela farmácia. No entanto, isso 

nem sempre acontece, havendo assim uma posterior correção de todo o receituário de forma a 

identificar e corrigir esses erros o mais rapidamente possível.  

Numa receita, há vários fatores a ter em atenção2: (ver anexo 2) 

a) Número da receita 

b) Identificação do médico prescritor 

c) Dados do utente  

a. Nome e número de utente do sistema nacional de saúde (SNS); 

b. Número de beneficiário da entidade financeira responsável (subsistema de 

saúde, CNPRP, Migrante), sempre que aplicável; 
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c. Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

letras “R” (regime especial de comparticipação) e “O” (outro regime de 

comparticipação).  

d) Identificação do medicamento 

a. Prescrição por DCI – DCI ou nome da substância ativa (SA), dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, código representativo. 

b. Prescrição por marca – nome do medicamento ou respetivo titular de 

autorização de introdução no mercado e número de registo do medicamento 

representado em dígitos e códigos de barras. 

e) Posologia e duração do tratamento 

f) Comparticipações especiais – apenas se aplicável7 (ver anexo 3) 

g) Número de embalagens – cada receita médica tem o limite de quatro embalagens 

prescritas, sendo que por medicamento podem ser prescritas no máximo duas 

embalagens por receita. 

h) Data da prescrição 

i) Assinatura do médico prescritor – obrigatória e manuscrita 

Assim, a correção de receituário passa pela verificação de todos estes aspetos com o 

acréscimo da confirmação de que esta foi corretamente aviada e os medicamentos levados pelo 

utente foram os prescritos na receita. 

Após a correção, as receitas são separadas em grupos de 30, sendo que cada grupo 

corresponde a um lote. No final de cada mês é efetuado o fecho dos lotes e estes são enviados 

para o Centro de Conferência de Faturas da responsabilidade da Administração Central do 

Sistema de Saúde. 

Este procedimento permite à farmácia receber o valor correspondente à comparticipação dos 

medicamentos dispensados com receita médica nesse mês.  

 

2.7.1. Medicamentos Genéricos e Sistema de Preços de Referência 

A definição de Medicamento Genérico (MG) encontra-se estipulada no DL nº 176/2006, de 

30 de agosto, regime jurídico dos medicamentos de uso humano, que esclarece como sendo “um 

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bio equivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. 

Os MG podem ser reconhecidos pela sigla “MG” inserida na embalagem exterior dos 

mesmos. Estes medicamentos são sempre prescritos por DCI, dosagem e forma farmacêutica, 

podendo ter ou não o nome do respetivo titular da AIM (autorização de introdução no mercado) 

ou marca. 
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Segundo o INFARMED, “o sistema de preços de referência (SPR) abrange os medicamentos 

comparticipados prescritos no âmbito do SNS para os quais já existem medicamentos genéricos 

autorizados, comparticipados e comercializados.” 

Este sistema foi introduzido pelo Estado Português através do DL nº270/2002, de 2 de 

Dezembro, sistema de preços de referência para efeitos de comparticipação pelo Estado no preço 

dos medicamentos. 

O SPR estabelece uma percentagem de comparticipação dos referidos medicamentos sobre 

um determinado valor determinado a partir do PVP ou preço de referência, consoante o que for 

inferior, a ser aplicado a todos os medicamentos do mesmo grupo homogéneo (GH). Fazem parte 

de um GH todos os medicamentos que apresentem determinadas características comuns tais como 

composição qualitativa e quantitativa idêntica em substâncias ativas, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração. No mesmo grupo, podem estar incluídos diversos tamanhos de 

embalagens. É ainda de referir que para a criação de um grupo homogéneo é necessário ser 

incluído pelo menos um medicamento genérico. 

O preço de referência corresponde à média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos de 

cada GH. 

 A cada trimestre são revistos os preços dos medicamentos, o que pode alterar o valor da sua 

comparticipação e, assim, alterar o valor pago pelo utente. Uma lista é publicada trimestralmente 

pelo INFARMED com as listas de GH8. 

 

2.7.2. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus 

A diabetes é uma doença que, se não controlada, pode trazer inúmeros problemas aos 

doentes. 

A prevalência estimada da diabetes na população portuguesa entre os 20 e os 79 anos, em 

2013, era de treze porcento, ou seja, mais de um milhão de portugueses sofre de diabetes, e este 

número tem vindo a aumentar9. 

Desde 1998 que em Portugal existe uma parceria entre o Ministério de Saúde e os diversos 

parceiros do sector no sentido de implementar programas de controlo da diabetes. Foi desse 

esforço conjunto que surgiu o Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus, 

publicado na Portaria nº364/2010, de 23 de junho, que define os preços máximos de venda ao 

público das tiras-teste para determinação dos valores de glicemia, cetonemia e cetonúria, e das 

agulhas, seringas e lancetas destinadas ao doentes com diabetes, sendo que a comparticipação do 

Estado é de 85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e lancetas, se estes forem 

destinados a utentes do SNS e dos subsistemas públicos de saúde como tal devidamente 

identificados e que apresentem prescrição médica. 

No caso da FSP, como especificarei mais à frente, para além da dispensa destes produtos é 

também realizada a medição da glicemia no sangue forma gratuita para os utentes10. 
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3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A principal atividade de um farmacêutico comunitário, em última análise, é a dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde. Esta atividade, por ser de extrema responsabilidade, deve ser 

sempre acompanhada de um aconselhamento sério e direcionado ao utente para que este entenda 

a informação que está a ser transmitida. Assim, é da responsabilidade do farmacêutico a 

adequação da linguagem consoante o utente para que a mensagem passada seja transmitida de 

forma clara mas sempre com o cuidado de não limitar a precisão da mesma.  

Os medicamentos para uso humano são atualmente divididos em Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM só podem ser vendidos em farmácias e com apresentação de receita médica. 

Inserem-se nesta categoria por preencherem os seguintes requisitos (segundo o Decreto-Lei 

nº 176/2006, de 30 de Agosto, regime jurídico dos medicamentos de uso humano): 11 

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Todos os MSRM têm de apresentar um PVP. 

No contexto da FSP, a maioria das dispensas de medicamentos são exatamente de MSRM e, 

como tal, dão-se com a apresentação de receita médica. No entanto, não é por ser apresentada 

uma receita que o ato farmacêutico perde importância, antes pelo contrário. É importantíssimo 

sondar os utentes no sentido de perceber se a medicação que levam é já sua conhecida, se aderem 

à terapêutica, se têm dúvidas ou questões relativas à medicação e, no caso de ser a primeira vez 

que adquirem os medicamentos, é o papel do farmacêutico explicar a sua ação, modo e tempo de 

administração e esclarecer eventuais dúvidas do utente. 

Pela minha experiência pessoal na FPS, percebi que as principais dificuldades da parte dos 

utentes da farmácia são os dispositivos de inalação que muitas vezes não têm um manuseamento 

simples e principalmente as pessoas mais idosas têm muitas dificuldades com os mesmos, 

chegando mesmo a abandonar a terapêutica devido a esse problema. 
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Ainda também no âmbito do aviamento de receitas médicas são também algumas vezes 

identificados erros da parte do prescritor – desde nome do utente trocado, a regimes de 

comparticipação que não se atribuem ao paciente em questão até mesmo à dosagem dos produtos. 

Nestes casos tem de haver uma comunicação muito clara entre o farmacêutico e o utente de forma 

a perceber exatamente qual o erro, sendo por vezes inclusive necessário contactar o médico 

prescritor para tentar esclarecer o assunto. 

É também relativamente frequente após uma conversa com o utente o farmacêutico perceber 

que há duplicação da medicação por este ter visitado um médico especialista e não ter referido a 

medicação que estava já a tomar e, não sabendo disso, o médico prescrever uma medicação igual 

ou semelhante – muitas vezes duplicando assim a dosagem da mesma. 

Relativamente à receita propriamente dita, quando esta nos chega às mãos, a primeira coisa 

a fazer é verificar se esta cumpre os critérios do INFARMED para poder ser aviada. No caso de 

esta ser manual, para além de todas as normas que as receitas eletrónicas têm de seguir, tem 

também de contar com o preenchimento do quadro no canto superior direito referindo assim qual 

a exceção pela qual o médico prescritor utilizou uma receita manual em detrimento de uma 

eletrónica (falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou até 40 

receitas/mês). É ainda necessário ter em conta que este tipo de receitas não pode apresentar 

rasuras, diferentes tipos de caligrafia ou ser escrita com canetas diferentes e que tem de apresentar 

a vinheta identificativa do médico prescritor. 

No meu caso específico, sempre que recebia uma receita manual para aviar confirmava 

sempre com um farmacêutico ou técnico de farmácia o conteúdo da mesma, principalmente para 

conferir o que estava prescrito na receita e assim evitar erros de dispensa. 

 

3.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial, nos termos do DL nº 15/93, de 22 de 

Janeiro, regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos, são aqueles que: 

a) Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico; 

b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; 

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por 

precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior. 

Também este grupo de medicamentos pode ser dispensado apenas nas farmácias e sempre 

com PVP. 

Dentro desta categoria encontram-se os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes.  

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos com características especiais por 

atuarem ao nível do sistema nervoso central (SNC), podendo traduzir-se em efeitos muito 
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benéficos quando usados adequadamente. Todavia, usados de forma indevida e ilícita, estes 

podem ser muito perigosos originando reações de extrema gravidade, que podem conduzir a uma 

habituação severa. 

Como tal, estes medicamentos têm de ser tratados de uma forma ligeiramente diferente dos 

restantes. A nível do armazenamento, ao invés de estarem armazenados juntamente com os 

medicamentos sólidos, na FSP encontram-se numa gaveta própria mas também organizados por 

ordem alfabética e de dosagem, de forma a ser mais fácil controlar o stock e de não haver erros 

na dispensa dos mesmos. Quanto à dispensa destes medicamentos, esta processa-se similarmente 

à dos outros MSRM com a diferença que, aquando do registo do medicamento no sistema 

informático no ato da venda, o próprio programa SPharm® abre uma nova janela que o 

farmacêutico tem de preencher com os dados do médico (e respetivo código identificativo), do 

paciente e do adquirente. É de realçar que o adquirente não pode ser menor de 18 anos e tem de 

estar acompanhado do bilhete de cidadão ou cartão de cidadão. Ainda no ato de dispensa destes 

medicamentos, para além do talão para entrega ao utente há também um talão especial que tem 

de ser acoplado a uma fotocópia da receita e esta tem de ser carimbada e assinada e arquivada na 

farmácia por um período mínimo de 3 anos. 

 

3.1.2. Medicamentos de Receita Médica Restrita 

Estes medicamentos são reservados a certos meios especializados por: 

a) Se destinarem a uso exclusivo hospitalar; 

b) Se destinarem a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio 

hospitalar ou estabelecimentos diferenciados; 

c) Se destinarem a pacientes em tratamento ambulatório mas a sua utilização seja 

passível de causar efeitos adversos muito graves. 

O conceito de receita médica restrita é normalmente associado com uma receita contendo 

apenas os medicamentos destinados ao meio hospitalar, no entanto os medicamentos referidos 

nas alíneas b) e c) podem ser dispensados nas farmácias desde que apresentem PVP. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Segundo a legislação portuguesa, DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, regime jurídico dos 

medicamentos de uso humano, consideram-se MNSRM qualquer medicamento que não preencha 

nenhuma das condições necessárias a um medicamento para ser considerado MSRM. Estes 

medicamentos têm, no entanto, e para além do já especificado, de ter indicações terapêuticas 

passíveis de serem incluídas nas situações passíveis de automedicação. 

Os MNSRM podem ser dispensados, para além das farmácias, em outros locais de venda, 

designados por Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica. 
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Visto muitas vezes não serem adquiridos por indicação médica, o aconselhamento 

farmacêutico adquire uma importância vital nestes casos em específico.  

 

3.2.1. Automedicação 

Segundo o INFARMED, “a automedicação é a utilização de Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de 

um profissional de saúde”. 

Assim, nestes casos, o farmacêutico enquanto especialista do medicamento e promotor da 

saúde, deve orientar o utente na escolha e utilização do medicamento ou produto de saúde, 

procedendo à sua educação, informando-o e aconselhando-o para que a automedicação seja 

acompanhada por algum profissional de saúde. A automedicação deverá ter um uso limitado e 

não é recomendada durante a gravidez e aleitamento nem em bebés. 

No decurso do meu estágio, deparei-me com diversas situações em que os utentes iniciaram 

automedicação sem consultar um profissional de saúde e que não optaram pela medicação 

indicada para o seu problema, especialmente quando se tratava da utilização de antitússicos/ 

expetorantes. Foi nesse sentido que decidi realizar uma pesquisa sobre a codeína que será 

abordada na segunda parte deste relatório.  

Tive assim oportunidade de aconselhar os utentes a mudarem de terapêutica para produtos 

mais adequados aos seus problemas de saúde, aconselhamento esse que, regra geral, os utentes 

aceitaram com agrado. 

 

3.3. Medicamentos Manipulados 

Segundo a portaria nº594/2004, de 2 de Junho, um medicamento manipulado é “qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico.” Qualquer farmácia que prepare medicamentos manipulados tem obrigatoriamente 

de possuir o equipamento mínimo necessário12 para o efeito: 

a) Equipamento de laboratório: 

a. Alcoómetro; 

b. Almofarizes de vidro e de porcelana; 

c. Balança de precisão sensível ao miligrama; 

d. Banho de água termostatizado;  

e. Cápsulas de porcelana; 

f. Copos de várias capacidades; 

g. Espátulas metálicas e não metálicas; 

h. Funis de vidro; 

i. Matrazes de várias capacidades; 
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j. Papel de filtro; 

k. Papel indicador pH universal; 

l. Pedra para a preparação de pomadas; 

m. Pipetas graduadas de várias capacidades; 

n. Provetas graduadas de várias capacidades; 

o. Tamises FPVII, com abertura de malha 180 lm e 355 lm (com fundo e 

tampa); 

p. Termómetro (escala mínima até 100BC); 

q. Vidros de relógio. 

b) Equipamento de comunicação – aparelho de telecópia ou outro meio de 

transmissão eletrónica de dados que permita a receção expedita de alertas de segurança e 

de qualidade enviados pelo INFARMED. 

Na FSP são feitos muito poucos medicamentos manipulados, uma vez serem pouco pedidos 

e as matérias-primas terem prazos de validade curtos e serem vendidas em grandes quantidades, 

o que põe em causa a rentabilidade. Quando um utente solicita esse serviço, e não temos as 

matérias-primas, o pedido é enviado para outra farmácia que o realiza e envia para a FSP. 

 

3.4. Cosmética e Dermofarmácia 

De acordo com o DL nº115/2009, de 18 de maio, produtos cosméticos, os produtos 

cosméticos ou dermofarmacêuticos podem ser definidos como: “qualquer substância ou 

preparação 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”. 

Estes produtos não são de venda exclusiva em farmácias, no entanto vão de encontro às 

necessidades de alguns utentes, pelo que é de interesse apresentar uma gama variada dos mesmos. 

A maioria destes produtos carece também de indicação farmacêutica, pelo que é de grande 

importância o conhecimento dos mesmos por parte dos profissionais de saúde que trabalham 

numa farmácia e sua disponibilidade na mesma. 

 

3.5. Suplementação Alimentar 

Os suplementos alimentares são produtos que carecem de indicação farmacêutica para o seu 

uso mas que têm uma saída considerável, seja para fins académicos – para melhorar a atenção e 

o estudo – seja para sintomas de cansaço ou até para melhorar a performance sexual. Mais uma 

vez, é fulcral o conhecimento dos produtos por parte dos farmacêuticos para garantir o melhor 

atendimento e aconselhamento possível, assim como para evitar interações com a medicação 

habitual ou esporádica que o utente esteja a tomar. 
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3.6. Medicamentos de Uso Veterinário 

Segundo o DL nº 184/97, de 26 de julho, regime jurídico dos medicamentos de uso 

veterinário farmacológicos, medicamento veterinário é “todo o medicamento destinado a 

animais”. Estes medicamentos podem ser dispensados em farmácias e nas restantes entidades 

legalmente autorizadas. 

Na FSP não há grande procura destes produtos, pelo que o stock é o adequado à procura 

existente. 

 

3.7. Dispositivos Médicos 

A definição de dispositivos médicos (DM) engloba uma grande variedade de produtos para 

os mais diversos fins. Estes devem atingir os objetivos terapêuticos através de mecanismos não 

farmacológicos, metabólicos ou imunológicos, sendo essa a principal caraterística que distingue 

os DM dos medicamentos. 

Dentro da categoria de DM distinguem-se várias subcategorias, tais como DM ativos, 

implantáveis, implantáveis ativos, para investigação clínica, de uso único, feitos por medida, para 

intervenção, entre outros. 

Segundo o DL nº145/2009, de 17 de junho, Regras de investigação, fabrico, 

comercialização, entrada em serviço, vigilância e publicidade dos dispositivos médicos e 

respetivos acessórios, os DM dividem-se em quatro classes de risco: 

 Dispositivos médicos de classe I - baixo risco  

 Dispositivos médicos de classe IIa - médio risco 

 Dispositivos médicos classe IIb - médio risco 

 Dispositivos médicos classe III - alto risco 

A classe de risco é determinada tendo em consideração a duração do contacto com o corpo 

humano, a invasibilidade (invasivo/ não invasivo), a anatomia afetada pela utilização (cérebro, 

coração, membros inferiores, …) e os riscos potenciais decorrentes da conceção técnica e do 

fabrico. 

Na FSP, embora o stock deste tipo de produtos seja limitado, há sempre a possibilidade de 

encomendar os produtos pretendidos em tempo útil, de forma ao utente ter o produto nas medidas 

corretas num curto espaço de tempo.  
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4. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos e Administração de 

Injetáveis 

Na FSP como parte integrante do ato farmacêutico, são prestados alguns serviços como a 

medição da pressão arterial (PA), glicemia no sangue, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico 

no sangue, testes de gravidez e ainda aplicação de injetáveis intramusculares e subcutâneos.  

Estes serviços visam a melhoria da saúde geral dos utentes com base na prevenção e controlo 

dos parâmetros numa base regular e na sua zona de residência.  

Muitos casos de hipertensão e hiperglicemia são assim detetados em determinações 

espontâneas e muitos casos de descontrolo dos valores são também identificados nestas 

determinações, podendo haver no âmbito da farmácia um aconselhamento sério e profissional 

tanto a nível de medidas farmacológicas como de medidas não farmacológicas – que muitas vezes 

fazem toda a diferença. 

 

4.1. Pressão Arterial 

A medição regular da pressão arterial é da maior importância, principalmente para as pessoas 

que estão já a tomar anti hipertensores e doentes de risco. 

Na FSP a medição é feita por um aparelho de braço automático em que apenas é necessário 

fechar a manga em torno do braço do paciente e a própria máquina mede e apresenta os valores 

resultantes. Fornecemos depois um cartão a cada pessoa (se esta não tiver já um), onde se podem 

apontar os vários valores medidos durante vários dias e ficar assim com um registo dos valores 

de PA sistólica e diastólica assim como os valores de pulsação do paciente. Muitos utentes 

utilizam esse cartão como o meio de registo que mostram depois ao médico aquando da consulta 

de especialidade, para comparação dos valores e muitas vezes alteração da medicação.  

Não são raros os casos em que parte do farmacêutico a sugestão para o utente falar com o 

médico de forma a discutir a sua terapêutica futura, devido aos valores da PA não se encontrarem 

dentro dos limites desejáveis para a sua condição e faixa etária. 

É também de referir que os valores podem ser afetados por diversos parâmetros, pelo que o 

utente deve descansar um pouco antes da medição, não deve estar agitado e não deve haver muito 

ruído ambiente. Também não deve ter relógio ou pulseiras que apertem o braço, assim como roupa 

muito apertada. No caso de a camisola não ser muito grossa, é inclusive preferível a medição por 

cima da mesma de modo a evitar o efeito “garrote”. 

 

4.2. Glicemia 

O controlo da glicemia é de extrema importância nos pacientes diabéticos e pré-diabéticos e, 

principalmente, nos utentes de mais idade e mais incapacitados física e psicologicamente têm 

alguma dificuldade no manuseamento das máquinas, tiras e lancetas inerentes à medição da 
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glicemia sanguínea. Assim, é importante para estes utentes terem a possibilidade da medição deste 

parâmetro num local de fácil acesso, onde têm um atendimento personalizado e um profissional 

de saúde que consegue interpretar os resultados e transmiti-los de forma clara. 

Para a medição da glicemia o utente deve estar em jejum de pelo menos oito horas. No caso 

de não ser esse o caso, a medição pode fazer-se na mesma, se bem que a interpretação dos 

resultados deve ter em conta a hora aproximada da última refeição para adaptar os valores de 

referência à situação em particular.  

Os resultados da medição podem ser apontados no cartão de utente já referido na alínea 

anterior de forma a haver um fácil interpretação dos resultados ao longo do tempo. 

O procedimento é bastante simples: com uma lanceta, perfurar a ponta de um dedo do 

paciente (preferencialmente não no centro, de forma a não haver tanta sensibilidade), colocar uma 

pequena gota de sangue na lateral da tira que já deve estar inserida no aparelho de medição e 

esperar uns segundos, até a máquina demonstrar o resultado no mostrador. No final, desinfetar o 

dedo lancetado com um pouco de álcool num bocadinho de algodão e pressionar durante alguns 

segundos. Todo o material que tenha estado em contacto com sangue é colocado num contentor 

apropriado que é posteriormente incinerado de forma a evitar contaminações.  

 

4.3. Colesterol Total e Triglicerídeos 

O colesterol total e triglicerídeos, juntamente com outros parâmetros, traduzem o risco 

cardiovascular, um tipo de patologia muito frequente na sociedade dos dias de hoje e que tem 

vindo a afetar cada vez mais indivíduos levando a níveis preocupantes de morbilidade e 

mortalidade.  

A medição do colesterol total e triglicerídeos em termos práticos é muito semelhante: é feita 

com recurso ao mesmo aparelho, mudando apenas o “chip” e as tiras de medição, que têm de ser 

os relativos ao teste que se vai efetuar. Assim, e principalmente no caso dos triglicerídeos é muito 

importante haver uma boa deslipidificação do dedo a lancetar, para não interferir no resultado 

final. Com a lanceta, faz-se uma picada no dedo e aplica-se uma gota de sangue de dimensões 

consideráveis no local próprio da tira, de forma a não extravasar, mas a cobrir todo orifício 

destinado à aplicação. Após alguns minutos, o resultado é apresentado no visor da máquina. 

É de realçar que, embora para a medição do colesterol não seja importante a pessoa 

apresentar-se em jejum, para a determinação dos valores de triglicerídeos o paciente deve 

encontrar-se em jejum de, no mínimo, doze horas, visto que os valores variam com a ingestão de 

alimentos. 

O aconselhamento de medidas não farmacológicas é importante para a manutenção e/ou 

redução dos valores de colesterol e triglicerídeos. A adoção de um estilo de vida saudável, com a 

prática de exercício físico regular e uma alimentação saudável são muitas vezes suficientes para 

o controlo destes valores. No entanto pacientes que não consigam manter os valores dentro dos 
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parâmetros normais seguindo apenas medidas não farmacológicas, devem ser aconselhados a 

visitar um médico para a implementação de medidas farmacológicas, sendo que nestes casos é 

importante relembrar que é importante manter a medição regular dos parâmetros bioquímicos 

para verificar a eficácia das medidas tomadas. 

 

 

4.4. Injetáveis 

Na FSP presta-se o serviço farmacêutico de administração de injetáveis intramusculares e 

subcutâneos.  

É uma comodidade que os utentes agradecem, pois quando compram os injetáveis não 

precisam de se deslocar ao centro de saúde para a administração do medicamento e, na maioria 

das vezes, a farmácia é também o estabelecimento com profissionais de saúde mais próximo de 

casa. Para além dos utentes que necessitam da administração esporádica de injetáveis 

intramusculares, há também uma pequena fração de pacientes diabéticos que, pela sua idade 

avançada, não consegue administrar as injeções de insulina pelo que, principalmente para esses 

utentes, é importante este serviço prestado na farmácia. 

Apenas os farmacêuticos podem administrar vacinas nas farmácias, devendo para tal possuir 

formação específica reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos13. Na FSP o Dr. Salazar e a Dra. 

Alexandra encarregam-se desse serviço, o qual eu também prestei, pois tenho também formação 

nessa área. 

A aplicação dos injetáveis dá-se no gabinete situado no piso inferior da farmácia, de forma 

a conferir maior privacidade ao utente.  

Tal como qualquer local de vacinação, a farmácia possui um conjunto de equipamento e 

material adequado à administração de injetáveis, designadamente: 

a) Marquesa ou cadeira reclinável; 

b) Estrutura adequada à arrumação do material; 

c) Espaço para preparação das vacinas; 

d) Contentores para recolha de material perfurante e cortante e de material 

contaminado; 

e) Contentor com tampa e pedal para lixo comum; 

f) Desinfetante de mãos, desinfetante de superfície, álcool a 70º, compressas, luvas 

e pensos rápidos. 

A farmácia tem também os meios necessários ao tratamento de uma reação anafilática, entre 

eles: 

a) Adrenalina 1:1000 (1mg/ml); 

b) Oxigénio com debitómetro a 15 l/min; 
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c) Ressuscitadores autoinsufláveis com reservatório de vários tamanhos e respetivas 

máscaras faciais; 

d) Mini nebulizador com máscara e tubo, de uso único; 

e) Soro fisiológico (administração intravenosa); 

f) Salbutamol (solução respiratória); 

g) Hidrocortisona e prednisolona (injetáveis); 

h) Esfigmomanómetro normal; 

i) Estetoscópio. 

Por último, todas as aplicações de injetáveis têm de ser registadas. No caso da FSP, estas são 

registadas na própria ficha do cliente, que já contém os dados deste. Assim, é apenas necessário 

introduzir os dados referentes ao produto injetável e selecionar o nome do farmacêutico que 

aplicou o injetável. 
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Parte 2 

 

1. Apresentações Escolares – Gripe, Constipação e Antibióticos 

 

1.1  Enquadramento 

A educação da população é uma das funções de um farmacêutico. A melhor forma de educar 

uma população é, talvez, através das faixas etárias mais jovens, que não só aprendem como 

também comunicam aos familiares e conhecidos as matérias aprendidas, dando muitas vezes o 

exemplo aos mais velhos. 

Relativamente ao tema “Gripe, Constipação e Antibióticos”, este surgiu pois sempre tive 

uma grande curiosidade pelo mesmo, ainda mais depois de este ter sido abordado nas aulas de 

Fisipatologia e Farmacoterapia I. No meu entender, é de grande importância que a comunidade 

em geral saiba o mínimo sobre este assunto, de forma a poder prevenir e tratar da melhor maneira 

estas patologias que, de tão frequentes, muitas vezes perdem importância aos olhos do cidadão 

comum. 

Neste contexto, surgiu a ideia de fazer uma apresentação adaptada aos alunos do ensino 

básico sobre estes temas, dando a conhecer não só as diferenças entre a gripe e constipação, mas 

também a maneira correta de atuar numa tal eventualidade. Numa primeira fase, a apresentação 

contava apenas com os temas “Gripe e Constipação”, mas após entrar em contacto com a Escola 

de Canidelo, pertencente ao Agrupamento de Escolas D. Pedro I, foi-me sugerido que inserisse 

na mesma uma pequena parte sobre antibióticos e o seu modo de uso, assim como as resistências 

que podem surgir do seu uso incorreto. 

Assim, após contactar uma das professoras de Ciências Naturais do 8º ano, foi agendada uma 

apresentação dos meus temas a uma turma do referido ano. A apresentação decorreu numa aula 

de 90 minutos e no meu entender correu muito bem, os alunos ficaram muito interessados no tema 

e colocaram várias questões, o que tornou a “aula” muito interativa e estimulante do ponto de 

vista intelectual, visto que eram conceitos com os quais os alunos não estavam muito 

familiarizados, mas que, em parte, constariam do programa do 9º ano. 

Alguns dias após a referida apresentação (Anexo 4), fui contactada por outra professora da 

mesma escola que também lecionava Ciências Naturais ao 8º ano com o propósito de fazer outra 

apresentação sobre o mesmo tema às outras duas turmas do 8º ano da escola em questão. Foram 

assim agendadas mais duas apresentações para as referidas turmas. Mais uma vez, penso que 

correram muito bem, tendo os alunos mostrado bastante interesse, assim como a própria 

professora. 

Passadas algumas semanas das ditas apresentações, fui novamente contactada, desta feita por 

duas professoras, de duas escolas diferentes. A primeira a entrar em contacto comigo foi a 
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professora Ana Maria, da Escola Secundária António Sérgio. Sendo professora do 9º ano de 

Ciências Naturais, disse ter estado em contacto com as professoras da Escola de Canidelo e 

propôs-me fazer três apresentações, para as três turmas de nono ano que lecionava. Eu aceitei o 

convite com muito gosto, e agendamos rapidamente as mesmas, até porque na altura 

aproximavam-se já as férias da Páscoa e com elas o final do segundo período de aulas dos alunos. 

Relativamente ao “Powerpoint” para estas turmas, foi basicamente igual ao do 8º ano, apenas com 

algumas modificações para adaptar um pouco os temas com o programa do 9º ano.  

Pouco tempo depois, fui então contactada por uma professora da Escola Secundária dos 

Carvalhos que me propôs mais uma vez uma apresentação, mas desta vez para os alunos do curso 

profissional de saúde. Apesar da escola ser bastante deslocada relativamente à FSP, eu acedi ao 

pedido, mas visto que os alunos em questão já se inseriam uma faixa etária diferente, propus-me 

a atualizar a apresentação, de forma a que esta se enquadrasse melhor com os conhecimentos dos 

mesmos. Surgiu assim a segunda versão da apresentação original (Anexo 5).  

 

 

1.2. Objetivos 

O meu objetivo principal com estas aulas foi o de educar os alunos de forma a prevenir 

doenças altamente transmissíveis como a gripe e a constipação, informá-los sobre as mesmas – 

desde o agente que as causa, a medidas para evitar transmissões e tratamento das mesmas – e 

transmitir-lhes algumas ideias básicas sobre medicamentos, mais propriamente sobre os 

antibióticos.  

Também abordei o tema da eliminação dos medicamentos, deixando a ideia de 

bioacumulação dos mesmos no meio ambiente – um conceito que faz parte do plano curricular do 

nono ano – e deixei claro que a farmácia é o sítio correto para deixar os medicamentos fora de 

prazo ou sem uso. 

Acima de tudo, disponibilizei-me para responder a todas as perguntas dos estudantes sobre 

estes temas, abordagem que, no meu entender, resultou muito bem, principalmente nas turmas de 

8º e 9º ano.  

Por último, era meu objetivo mostrar que os farmacêuticos são profissionais de saúde 

competentes e confiáveis, com os quais a população em geral pode contar para esclarecer as suas 

dúvidas e preocupações. 

No meu entender, atingi todos os meus objetivos com estas palestras, e penso tanto os 

estudantes como os professores adquiriram conhecimentos importantes após a assistência às 

mesmas. 
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1.3. Gripe, Constipação e Antibióticos 

 

1.3.1. Gripe e constipação 

As infeções respiratórias virais ocorrem durante todo o ano com picos epidémicos 

predominantemente durante os meses de inverno14. 

A gripe e a constipação são ambas doenças provocadas por vírus. Embora a sua 

sintomatologia seja em alguns aspetos semelhante, em muitos outros difere, sendo importante o 

seu reconhecimento de forma a aferir sobre qual a virose que nos afeta. 

As diferenças de sintomatologia destas duas patologias15 prendem-se principalmente pelo 

tempo de evolução da doença: enquanto a constipação, embora tenha uma evolução rápida, tem 

o pico de sintomatologia aos 2-3 dias, a gripe conta com sintomas súbitos e inesperados e, ao 

contrário da constipação, que apresenta uma duração curta, pode levar até três semanas até à 

recuperação do doente. Para além destas diferenças mais notórias, há também disparidades de 

outros sintomas. Na constipação, o doente raramente apresenta febre e dores de cabeça, assim 

como exaustão, enquanto na gripe estes sintomas são muito frequentes. Por outro lado, é mais 

frequente haver espirros, rinorreia e garganta inflamada aquando um diagnóstico de constipação 

do que num caso de gripe. 

É também importante saber distinguir não só a constipação da gripe, mas também distinguir 

estas de outras infeções tais como a faringite, bronquite aguda, sinusite bacteriana e rinite alérgica. 

A constipação é a doença humana mais frequente e pode ser provocada por várias famílias 

de vírus (Rhinovírus, Coronavírus,…), particularmente por mais de 100 serótipos de Rhinovirus, 

sendo este o mais comum, e responsável por até 50% dos casos de constipação em todo o 

mundo16,17. É também preocupante quando estas viroses são detetadas em neonatos visto que, 

principalmente os Rhinovíros e Enterovírus, têm sido associados com doença severa nestes casos. 

O vírus responsável pela gripe comum designa-se Influenza e é responsável por uma 

epidemia global anual que infeta milhões de pessoas em todo o mundo e causa várias mortes todos 

os anos18. Existem três estirpes do vírus Influenza passíveis de infetar o ser humano: Influenza A, 

B e C. Estes são constituídos por cadeias negativas de RNA da família Orthomyxoviridae. 

Embora a maioria dos casos de gripe detetados seja em crianças de idade pré-escolar, há 

também um número significativo de casos apontados em crianças a partir dos seis anos, o que 

leva ao que deveria ser uma preocupação acrescida no que toca à prevenção da transmissão14. A 

melhor arma de prevenção continua a ser a vacina contra a gripe, embora em Portugal não seja 

aconselhada a toda a população. 

No entanto, a vacina da gripe tem de ser reformulada todos os anos devido à elevada taxa de 

mutação do vírus que modifica os antigénios de superfície mais comuns do vírus18,19. É importante 

ainda referir que a vacina da gripe apenas previne a gripe, e não a constipação, só pode ser 

administrada a crianças com mais de seis meses e não deve ser administrada quando a pessoa em 
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questão estiver com gripe. Por último, não deve ser aplicada a pessoas alérgicas a ovos, pois os 

antigénios que dela fazem parte são cultivados em ovos de galinha fertilizados20. 

Há também outras formas de prevenção, estas dependendo de cada cidadão consciente. Para 

além da vacinação, o facto de se limitar o contacto com pessoas doentes, não reutilizar lenços de 

papel, lavar regularmente as mãos e da forma correta e permanecer em casa de estiver doente são 

algumas formas de evitar a contaminação de outras pessoas e de nos protegermos a nós mesmos19. 

O uso inapropriado de antibióticos em casos de doenças virais, autolimitadas e do trato 

respiratório superior não só não altera o decurso da doença como pode causar sérios problemas 

de saúde pública devido à resistência aos mesmos. No entanto, nem todas as pessoas reconhecem 

este perigo e falta de utilidade e recorrem aos médicos e outros profissionais com pedidos de 

prescrição de antibióticos.  

Para a utilização correta de antibióticos, estes devem ser utilizados apenas com indicação 

médica e sempre às horas certas e na quantidade prescrita. 

Assim, a melhor abordagem na grande maioria dos casos continua a ser o tratamento 

sintomático tanto da gripe como da constipação, até porque a grande maioria dos sintomas são 

causados pelo sistema imunitário do doente, em detrimento do vírus infetante. Para este 

tratamento, pode recorrer-se ao uso de anti-histamínicos, descongestionantes e analgésicos. 

 

1.3.1.1. Anti-histamínicos 

Os medicamentos anti-histamínicos podem aliviar alguns sintomas tais como a rinorreia 

e os espirros, no entanto, não são eficazes na redução da congestão nasal. 

Estes efeitos devem-se aos efeitos anticolinérgicos dos anti-histamínicos de primeira 

geração. Alguns anti-histamínicos de primeira geração têm também ação antitússica e podem ser 

usados como auxiliares do sono, quando tomados à noite17.  

 

1.3.1.2. Descongestionantes 

A congestão nasal associada às infeções do trato respiratório superior pode ser aliviada com 

recurso a descongestionantes simpaticomiméticos tópicos e orais. No entanto, estes devem ser 

usados durante um máximo de 72 horas, após as quais há o risco de correr o efeito rebound, 

levando novamente a congestão nasal17. 

 

1.3.1.3. Outros 

A vitamina C tem sido muito usada nestes casos, tendo uma ação comprovada no que toca à 

redução da duração dos sintomas da gripe e constipação. 

A Echinacea sp. é também usada mas mais de uma forma popular, sendo que muito poucos 

estudos recentes suportam a sua ação.  
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Finalmente a cafeína, produto usado principalmente em combinação com outros 

medicamentos, tem como principal objetivo contrariar o efeito sedativo dos anti-histamínicos de 

primeira geração. 

 

1.4. Conclusão 

Na minha perspetiva, consegui atingir os objetivos a que me propus, e recebi um feedback 

muito positivo quer por parte dos professores, quer por parte dos alunos que assistiram às 

apresentações. Achei esta atividade muito gratificante, em parte por ter visto o meu trabalho 

reconhecido e apreciado, o que se notou pelo interesse de outros professores na palestra que dei 

e, inclusive, no facto de me terem pedido para apresentar a mesma noutras escolas e a outros graus 

de ensino. 

Para além disso, senti que pude melhorar a perceção dos alunos relativamente a doenças que 

fazem parte do quotidiano de todas as pessoas, assim como tive a oportunidade de explicar os 

perigos do “tratamento” que muitas vezes é empregue de uma forma incorreta – como é o caso 

dos antibióticos. Senti ainda que, neste tema em particular, a perceção dos estudantes estava 

bastante longe do que tomamos como realidade e foi nesse sentido que a minha apresentação 

trouxe uma mais-valia aos estudantes e até aos professores – muitos deles confessaram não estar 

ao corrente dos temas e congratularam-me pela minha linguagem acessível. 

Assim sendo, considero ter atingido plenamente os objetivos desta (s) atividade (s), como 

julgo terem sido de grande utilidade para os assistentes das mesmas. 

 

2. Codeína – Pesquisa e explicação à farmácia 

 

2.1. Enquadramento 

No âmbito de uma dúvida que surgiu na farmácia, relativa ao uso de codeína, fui procurar 

informações sobre a mesma no site do INFARMED e deparei-me com uma notícia sob a forma 

de aviso que constava do site do PRAC (EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee)21. Como achei a informação e o aviso relevantes, propus-me a fazer um pequeno 

documento (Anexo 6) com as informações mais relevantes sobre o tema de forma a apresentá-las 

de uma forma muito breve e sucinta aos funcionários da FSP. Todos concordaram com a ideia, e 

foi assim que surgiu este tema. 

Além do aviso do PRAC, também fomentou esta minha pesquisa o facto de haver muitos 

utentes a pedirem medicamentos contendo codeína para o alívio da tosse. Assim, juntando-se 

estes dois fatores, decidi apresentar uma abordagem um pouco mais detalhada sobre este tema, 

de forma não só a aumentar o meu conhecimento sobre este mas também a informar os meus 

colegas da farmácia sobre o assunto. 
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2.2. Objetivos 

O objetivo principal deste tema foi o de melhorar o atendimento na farmácia nos casos da 

dispensa de medicamentos contendo codeína, através de uma melhor informação do utente, que 

passa necessariamente, neste caso, pela informação dos farmacêuticos e técnicos de farmácia. 

 

2.3. Codeína 

A codeína pode obter-se naturalmente através do ópio (extraído da planta Papaver 

somnifera) ou por metilação da morfina. É um alcaloide fenantrénico e constitui 

aproximadamente 0,5% do ópio22. 

 O efeito analgésico deste composto deve-se à desmetilação da morfina, no entanto é menos 

potente do que esta (ver mecanismo de ação). 

Para além do efeito analgésico, é também usada como antitússico, estando presente em 

variadas formulações, quer em monoterapia como juntamente com outros princípios ativos. 

Outras designações para a codeína são metilmorfina, morfina-3-metiléter e morfina-éter-

monometílico22. 

 

 
Figura 1 – Estrutura química da codeína 

  

Tabela 1 – Propriedades químicas da codeína 

 

2.4. Mecanismo de Ação 

A codeína é um agonista dos recetores opióides. Estes encontram-se acoplados à proteína G 

e são capazes de mediar as principais ações farmacológicas dos opiáceos. 

São de considerar três tipos distintos de recetores opióides responsáveis pela ação analgésica 

da codeína - µ (miu), k (kappa) e δ (delta). 

Nome Codeína 

Fórmula molecular C18H21NO3 

Peso molecular 
Forma anidra 299,36 

Forma monoidratada 317,4 
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Este fármaco apresenta alta afinidade para os recetores do tipo µ e menor afinidade para os 

k e δ. Ainda assim, a afinidade da morfina pelos recetores µ é 200 vezes inferior à da morfina, o 

que explica a sua maior potência relativamente à codeína. Os recetores µ são responsáveis por 

alguns efeitos indesejáveis, como a dependência e a euforia. 

Comparativamente à morfina, a sua atividade agonista é inferior, tendo, desta forma, uma 

atividade analgésica 20% menor23. 

 

2.5. Farmacocinética 

Após ser absorvida através do trato gastrointestinal (biodisponibilidade = 50 ± 7 %), a 

codeína é distribuída pelos tecidos (volume de distribuição = 2,6 ± 0,7 L/kg). Consegue atravessar 

a barreira hemato-encefálica e tem uma baixa taxa de ligação às proteínas plasmáticas 

(aproximadamente 7%). A codeína é excretada no leite materno22,14. 

A clearance hepática primária (efeito de primeira passagem) envolve as isoenzimas hepáticas 

UGT2B7, CYP3A4 e CYP2D6. A codeína apresenta um tempo de semivida de 2,9 horas e a sua 

excreção dá-se por via renal (quer do pró-fármaco como da morfina)25. A clearance da morfina é 

de 11 ± 2 mL.min-1.kg-1. 

O tempo necessário para se atingir a concentração sanguínea máxima é de 1 ± 0,5 horas. 

É ainda de referir que a concentração plasmática da substância ativa não se correlaciona com 

a concentração no SNC nem com o alívio da dor. 

 

 

Figura 2 – Metabolismo da codeína 
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 Uma vez no interior do organismo, a codeína pode ser transformada em vários compostos, 

dependendo da via metabolizadora que seguem. Assim sendo, as moléculas de codeína 

metabolizadas pela enzima CYP3A4 vão ser transformadas em norcodeína que, tal como o seu 

percursor, é inativa. Também a codeína-6-glucuronida é inativa, sendo o resultado da 

metabolização da codeína por glucuronidação. Apenas 5-15% da codeína é metabolizada pela 

CYP2D6 e é transformada na substância ativa, a morfina. Esta, por sua vez, sofre glucuronidação 

para dar origem à morfina-3-glucuronida (inativa) e à morfina-6-glucuronida que embora seja 

ativa não consegue transpor a BHE (barreira hemato-encefálica)24.  

 

2.6. Variações Interindividuais da Efetividade do Tratamento com Codeína 

A codeína é considerada um medicamento opióide e é um pro-fármaco da morfina21,26. A 

taxa de transformação do pro-fármaco na substância ativa varia de indivíduo para indivíduo, 

sendo que as pessoas que têm uma taxa de conversão mais elevada do que o normal apresentam 

maiores níveis de morfina no sangue, o que pode levar a efeitos nefastos severos, tais como 

dificuldades respiratórias24. 

Há quatro tipos de metabolizadores da codeína24:  

• MF (metabolizadores fracos) – 5 a 10 % da população total. Contêm 2 alelos não 

funcionais. Neste grupo de indivíduos a codeína é ineficaz. 

• MI (metabolizadores intermédios) – 2 a 11 % da população. Contêm 1 alelo não funcional 

e 1 alelo com função reduzida. 

• ME (metabolizadores extensivos) – 77 a 92% da população. Têm 2 alelos funcionais ou 

com função reduzida ou 1 alelo funcional e 1 alelo não funcional 

• MU (metabolizadores ultrarrápidos) – 1 a 2 % da população. Têm mais de dois alelos 

funcionais. Neste grupo de indivíduos há um risco de toxicidade da codeína mais elevado. 

É ainda de referir que as percentagens de cada tipo de metabolizadores variam consoante a 

raça da população – por exemplo, enquanto na população caucasiana há cerca de 3,6% UM, na 

população asiática a percentagem de UM é de apenas 1,2%24. 

O fator que levou o PRAC a recomendar a restrição apenas em crianças prende-se com o 

facto da conversão da codeína em morfina nestas idades ser variável e imprevisível, tornando esta 

faixa etária um grupo de risco. Para além disso, crianças que já tenham problemas respiratórios 

podem ver os mesmos agravados pelo uso de codeína22. 

 

2.7. Efeitos Adversos do Uso de Opióides 

O uso de medicamentos opióides tem aumentado de forma evidente nas últimas décadas. 

Com o aumento do seu uso, aumentam também as evidências de efeitos secundários provocados 

pelos mesmos, afetando principalmente o sistema respiratório devido ao envolvimento do SNC27. 
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O uso de medicamentos opióides está associado com a incidência de pneumonias e o uso 

particular de codeína está associado com o desenvolvimento de edema pulmonar27 e depressão do 

sistema respiratório22. Para além disso, estudos sugerem que a morfina provoca a apoptose dos 

macrófagos levando a uma diminuição da função do sistema imunitário por depleção dos 

macrófagos. 

 

2.8. Efeitos da Overdose por Codeína 

O envenenamento por codeína faz-se representar por coma, depressão respiratória e pupilas 

milimétricas, sendo que a maioria dos casos de overdose de codeína acontecem após 

administração intravenosa em indivíduos com histórico de abuso da substância ou após ingestão 

de codeína juntamente com álcool ou outros fármacos depressores do SNC.  

Embora mais raras, também podem ocorrer mortes por sobredosagem oral do fármaco (2 a 4 

horas após ingestão)22. 

 

2.9. Efetividade da Codeína no Tratamento da Tosse Associada à Constipação e à Gripe 

A efetividade da codeína no tratamento da tosse associada a gripe não está demonstrada, quer 

em adultos, quer em crianças. Como tal, esta não está indicada no tratamento das mesmas, tal 

como outros antitússicos supressores da tosse28. 

 

2.10. Uso de Codeína 

O PRAC recomenda restrições no uso da codeína em tosse e constipações em crianças devido 

ao risco de efeitos secundários severos, principalmente a nível respiratório21. 

Todo o processo foi iniciado em abril de 201429, despoletado pelo pedido da BfArM (German 

medicines agency), no dia em que foram terminados os documentos necessários para a posterior 

avaliação pelo PRAC, avaliação essa que culminou na recomendação da restrição do uso da 

codeína21 a alguns grupos de pessoas. Presentemente, aguarda-se a posição do CMDh (Co-

ordination Group for Mutual Recognition and Descentralised Procedures – Human)30, que será 

seguida da decisão final por parte da Comissão Europeia21. 

 

2.10.1. Recomendações Específicas do PRAC: 

• A codeína deverá ser contraindicada em crianças de idade inferior a 12 anos. 

• O uso da codeína para tosse e constipações não é recomendada em crianças e adolescentes 

com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos que tenham problemas respiratórios. 

• Todos os medicamentos líquidos contendo na sua composição codeína deverão estar 

inseridos em embalagens com fecho de segurança (para evitar a ingestão acidental por parte das 

crianças). 
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• A codeína deverá ser contraindicada em pessoas de qualquer idade que sejam 

ultrametabolizadores da codeína. 

• A codeína não deve ser utilizada por mães a amamentar, pois esta pode passar para o leite 

materno. 

 

2.10.2. A Codeína Enquanto Antitússico  

A codeína está indicada para tosse seca, persistente e de grande incómodo para o doente26. 

Tem como contraindicações hipersensibilidade à codeína, doença hepática, depressão 

respiratória, antecedentes de abuso de drogas, gravidez e aleitamento. Asma, DPOC, IH e IR 

graves, hipersensibilidade a outros derivados opiáceos26, 31. 

Interações: álcool e antidepressores26. 

Dosagem (enquanto antitússico)31: 

 Adultos: 15-30 mg de fosfato de codeína 3 a 4 vezes por dia. Não mais do que 120 mg/dia. 

 Crianças: Não deve exceder 0,35 mg/kg/dia dividido em 3 a 4 doses diárias 

 

2.10.3. Medicamentos Comercializados em Portugal Contendo Codeína 

Medicamentos comercializados em Portugal contendo codeína (em monoterapia ou 

conjuntamente com outras substâncias ativas) para utilização como antitússicos26: 

• Toseína ® (Italfarmaco) – Codeína  

• Codipront ® (Ferraz Lynce, S.A.) – Codeína + Feniltoloxamina  

• Codol ® (Confar) – Codeína + Sulfoguaiacolato de potássio + Benzoato de sódio – Não 

comercializado31. 

 

 

3. Depuralina Gorduras 

 

3.1. Enquadramento 

Em meados do mês de Abril a FSP começou a comercializar o produto Depuralina Gorduras® 

do laboratório TheraLab, devido ao vasto número de utentes que o pediam, principalmente devido 

à publicidade televisiva do mesmo. 

Assim, e como o produto era novo e não havia muita informação sobre o mesmo ou sobre os 

seus componentes, propus-me a fazer uma breve pesquisa sobre o mesmo para apresentar aos 

funcionários da FSP. (Anexo 7) 
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3.2. Objetivos 

Os principais objetivos da minha pesquisa foram dar a conhecer o produto e os seus 

constituintes aos farmacêuticos e técnicos de farmácia da FSP, para assim podermos fazer um 

aconselhamento sério e informado, permitindo aos utentes utilizar o produto da forma mais 

correta possível, maximizando os resultados e minimizando os riscos. 

 

3.3. Depuralina Gorduras® 

O produto Depuralina Gorduras®, segundo a marca32, tem como objetivo reduzir os depósitos 

de gordura no organismo. É um suplemento alimentar que tem na sua composição Alcachofra, 

Caralluma, Laranja Amarga, Aloé Vera, Colina e Crómio. 

 

3.3.1. Modo de Utilização e Apresentação 

Segundo a marca, devem ser tomadas duas cápsulas, duas vezes por dia, de preferência 

durante as refeições principais32. 

Cada embalagem de Depuralina Gorduras® contém 60 cápsulas. 

Segundo o site da marca, a Depuralina Gorduras® deve ser usada em “monoterapia” para 

eliminar/queimar gorduras, reduzir os depósitos de gordura e para atingir o “ventre liso”, e 

conjuntamente com outros produtos da marca para os mais diversos efeitos, tais como excesso de 

peso com excessos alimentares, excesso de peso com celulite e excesso de peso após festas32. 

 

3.3.2. Composição 

Quatro cápsulas do produto contêm: 

 600mg de Alcachofra (Cynara scolymus, extrato seco da planta contendo pelo menos 

2,5% de cinarina) 

 500mg de Caralluma (Caralluma fimbriata, extrato seco 12:1 da planta) 

 330mg de Laranja Amarga (Citrus aurantium, extrato seco do fruto) 

 240mg de Aloé Vera (Aloe barbadensis, extrato seco contendo pelo menos 12% de 

derivados antracénicos) 

 82,5mg de Colina 

 40µg de Crómio (correspondente à totalidade da dose diária recomendada – DDR) 
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3.3.2.1. Alcachofra 

A alcachofra, de denominação científica Cynara scolymus L. ou 

Cynarae folium é uma planta perene da família Asteraceae que pode 

crescer até um metro de altura33. As principais substâncias químicas 

ativas que apresenta na sua constituição são a cinarina, flavonoides, 

lactonas sesquiterpénicas, polifenóis e ácidos cafeoilquínico, sendo que a 

cinarina é considerada neste caso o princípio ativo da planta34 pois para 

além de lhe conferir o seu gosto característico tem também propriedades 

coleréticas e colagogas demonstradas através de vários estudos35. Estão 

também descritas35,36 propriedades antioxidantes e citoprotetoras, por 

diminuição da produção de radicais livres e diminuição da oxidação das 

LDL, propriedades anti-hepatóxicas, por prevenção da alteração da 

estrutura hepática, propriedades anti escleróticas e anti-

hipercolesterolémicas, por inibição da síntese de colesterol, efeitos gastrointestinais, traduzidos 

por atividade antiespasmódica e antidispéptica, e atividade antimicrobiana. 

Há ainda que ter em conta que a quantidade de cinarina presente nas plantas varia com as 

condições de cultura das mesmas34. 

Segundo a empresa fabricante do produto em questão, a alcachofra na Depuralina Gorduras® 

tem uma ação colerética, reduz os lípidos sanguíneos, inibe a síntese de colesterol e promove a 

regeneração hepática. 

Para além das propriedades descritas, a alcachofra tem sido usada desde tempos remotos para 

outras utilizações, tais como destoxificação, má digestão, dispepsia, prevenção na diminuição do 

colesterol e prevenção da aterosclerose, entre muitas outras37. Além disso, está associado ao 

consumo de alcachofra uma redução significativa dos níveis de colesterol36. 

 

3.3.2.2. Caralluma 

A caralluma, de denominação científica Caralluma fimbriata, é 

uma planta da família Asclepiadaceae usada desde há muitos anos 

como supressor do apetite pelos indianos. 

Atualmente tem sido introduzida em formulações de 

emagrecimento com vista a redução do apetite e do perímetro 

abdominal. Embora os resultados relativos à redução do perímetro abdominal sejam conclusivos, 

o mesmo não se passa quando se fala de perda efetiva de peso38-40. Devido a estas conclusões, a 

caralluma tem sido referida como ajudante na prevenção e tratamento da síndrome metabólica, 

por prevenir um dos sintomas desencadeantes da mesma, a obesidade abdominal. 

Figura 4 – Flor de 
alcachofra 

Figura 3 – Estrutura 
química da cinarina 

Figura 5 – Flor de caralluma
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Segundo a empresa fabricante do produto em questão, a caralluma na Depuralina Gorduras® 

tem ação sobre o apetite, aumento da massa magra, perda de massa gorda e aumento do gasto 

energético. 

 

3.3.2.3. Laranja Amarga 

A laranja amarga (Citrus x aurantium, L.) é também conhecida 

por uma lista quase infindável de nomes. Tem como constituinte 

principal com atividade terapêutica a sinefrina.  

Na medicina tradicional chinesa, a laranja amarga é usada para 

conferir sabor e cheiro, eliminar a sensação de enfartamento, tratar a 

obstipação e dor abdominal e em casos de tenesmos. É também 

utilizada como expetorante e digestivo. Mais recentemente, foi usada 

como tónico digestivo, para mascarar sabores desagradáveis de 

medicamentos, para o tratamento da dispepsia e dores de 

estômago e como estimulante do apetite41. 

Embora a marca da Depuralina Gorduras® afirme que a 

laranja amarga está associada ao aumento do gasto energético e 

na redução dos depósitos de gordura32, assim como a uma ação lipolítica e efeito adelgaçante, não 

está cientificamente provado que a laranja amarga tenha algum papel na perda de peso41. 

 

3.3.2.4. Aloé Vera 

Aloé Vera (Aloe barbadensis; Aloe capensis) é uma planta de folhas 

carnudas nativa de África42. Os extratos de aloé são muito utilizados em 

cosmética e medicinas alternativas, sendo conhecidos pelas suas 

propriedades suavizantes e curativas.  

As folhas de aloé vera contêm aloína e aloinósidos, responsáveis pelas 

propriedades laxantes da planta43, utilizadas neste caso na formulação da 

Depuralina Gorduras®. O aloé atua como laxante de contacto.  

A dose máxima deve ser a equivalente a 30 mg de glicosídeos antracénicos. 

O aloé não deve ser utilizado por pessoas com hipersensibilidade aos aloés, com obstrução 

intestinal, estenose, apendicite, colite ulcerosa, dor abdominal de origem desconhecida e 

desidratação severa. É também necessária precaução em pessoas a tomar glicosídeos cardíacos, 

antiarrítmicos, diuréticos e corticosteroides. O uso dos produtos desta planta por mais de duas 

semanas deverá ser acompanhado por um médico43. 

É necessário ter em atenção que, como um laxante de contacto, o aloé pode diminuir a 

absorção de medicamentos administrados por via oral. 

Figura 7- Estrutura química da 
sinefrina.

Figura 8 – Aloé vera 

Figura 6 – Flores e frutos de
Citrus x aurantium 
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Figura 9 – Esquema ilustrativo do mecanismo de ação do aloé vera. 

 

3.3.2.5. Colina 

A colina é um nutriente essencial hidrófilo geralmente 

associado às vitaminas do complexo B. É o percursor do 

neurotransmissor acetilcolina e usado na síntese de componentes 

membranares das células44. Tem parte na regulação da função da 

bexiga e fígado e no metabolismo do colesterol. Também previne a acumulação de gordura no 

fígado. 

A colina é usada em casos de pacientes com nutrição parenteral total que desenvolvem 

esteatose, casos de cirrose e doença de Huntington45. 

A dose máxima recomendada de colina é de 3 gramas por dia, no entanto a dose máxima 

tolerada é de 3,5 gramas por dia. Apenas uma pequena quantidade da colina em estado livre é 

absorvida para a corrente sanguínea, sendo que a restantes é metabolizada por bactérias ou 

excretada na urina na forma livre ou oxidada. 

Nas mulheres, a sua deficiência é usual durante a menopausa. Para além das mulheres, 

os grupos de maior risco de deficiência deste nutriente são os atletas e os alcoólicos, pois a colina 

é utilizada para a produção de glutationa, que é necessária para o metabolismo do etanol45. 

São sinais de deficiência de colina o fígado gordo e necrose hemorrágica renal, em casos 

mais graves, assim como pressão arterial alta e úlceras gástricas45. 

É de referir que pessoas com trimetilaminúria são aconselhadas a limitar a ingestão de 

alimentos ricos em colina. 

Segundo a empresa fabricante do produto em questão, a colina na Depuralina Gorduras® 

atua no transporte e metabolismo dos lípidos e favorece a função hepática. 

 

Figura 10 – Ião colina 
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3.3.2.6. Crómio 

O crómio é um dos minerais existentes na crusta terrestre e nos oceanos e existe em vários 

estados de oxidação, principalmente enquanto crómio metálico (Cr0), trivalente (+3) e 

hexavalente (+6)46,47.  

O crómio trivalente ocorre naturalmente nos alimentos e na água, e aparenta ser benigno, 

contrariamente ao crómio hexavalente, que é muito tóxico e, inclusive, mutagénico quando 

inalado. 

Embora o crómio faça parte da composição do corpo humano, são conhecidos muito poucos 

casos de deficiência do mesmo quando comparados os seus valores séricos com os valores de 

referência tabelados48. 

Ainda assim, estudos recentes apontam o crómio como ajuda para a manutenção do 

metabolismo da glucose e intolerância à insulina48,49. Esta teoria baseia-se na hipótese deste ser 

um cofator da ação da insulina e assim potenciar a ação da mesma. Assim sendo, o crómio pode 

estabilizar os níveis de glucose em indivíduos com tendência a ter valores de glucose sanguínea 

flutuantes associados à diabetes (hiperglicemia). Quando comparados três grupos teste, sendo o 

primeiro constituído por pessoas saudáveis, o segundo por diabéticos tipo 2 e o terceiro por 

diabéticos tipo 1, verificou-se que no controlo (grupo 1) a concentração de crómio sérico era 

muito superior à do grupo de diabéticos tipo 2 e tipo 147. Também se conseguiu correlacionar a 

concentração de crómio sérico com os níveis de hemoglobina glicada, resultados que corroboram 

os anteriores47. (Anexo 8) 

 No entanto, ainda não é completamente compreendido o papel do crómio na ação da 

insulina. 

Segundo a empresa fabricante do produto em questão, o crómio na Depuralina Gorduras® 

atua na regulação da saciedade, aumenta o metabolismo e a massa magra e reduz a gordura 

corporal32. 

 

 

4. Fármacos e Gravidez 

 

4.1. Enquadramento 

Na FSP, embora haja muitos utentes já com uma idade avançada, há também mulheres em 

idade reprodutora e grávidas. Como é do conhecimento geral, nem todos os medicamentos podem 

ser administrados em grávidas, e os que podem, não apresentam a mesma segurança durante todo 

o tempo de gestação. 

Dito isto, o Prontuário Farmacêutico conta com um capítulo especialmente destinado a este 

assunto, com as diferentes classificações dos medicamentos relativamente à segurança de 
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consumo por parte das gestantes. No entanto, durante o meu estágio, vim a aperceber-me que, 

pelo facto de essa lista estar organizada apenas por ordem alfabética, há algumas dificuldades na 

hora do atendimento e aconselhamento farmacêutico a dinamizar o mesmo, por não haver uma 

maneira simples e rápida de consultar os medicamentos por classe terapêutica. Assim sendo, 

disponibilizei-me para fazer um apanhado geral dos medicamentos mais utilizados e mais seguros 

para as grávidas e organizar a lista por classes terapêuticas, de forma a poder ser consultada de 

forma rápida e eficaz e, em caso de necessidade, a remeter para a parte do Prontuário Terapêutico 

(PT) onde estão descritas as características dos medicamentos em questão. 

 

4.2. Objetivos 

O objetivo principal desta compilação foi o de minimizar o tempo de pesquisa aquando do 

atendimento a grávidas, mas ao mesmo tempo haver rastreabilidade a partir da tabela, de forma a 

ser facilmente consultada a informação completa dos produtos no PT. Para isso, incluí na tabela 

os grupos e subgrupos aos quais os medicamentos ou princípios ativos pertencem. 

Também foi meu objetivo poder comparar facilmente os vários medicamentos disponíveis 

dentro da mesma classe terapêutica e que podem ser usados com um risco mínimo, razão pela 

qual a tabela está dividida de forma bem visível nos vários grupos.  

 

4.3. Gravidez 

“A gravidez é todo o período em que a mulher tem um feto no corpo, desde a conceção até 

ao parto.” – Manual Merck50. Abrange a conceção, implantação e desenvolvimento da placenta, 

desenvolvimento do embrião e parto. Normalmente, a gravidez dura 9 meses, durante os quais o 

organismo da mulher sofre alterações físicas, hormonais e bioquímicas de forma a poder 

comportar o embrião e mais tarde, o feto. Assim, este é um período de cuidados redobrados pra a 

futura mãe, de forma a não prejudicar o seu filho. Nesta altura, o papel dos profissionais de saúde 

adquire uma importância ainda maior, de forma a poder responder a todas as dúvidas e questões 

dos futuros pais e principalmente a aconselhá-los da melhor maneira possível, indicando-lhes as 

alternativas mais seguras à terapêutica que estes desejem realizar, de forma a minimizar os riscos 

não só para a mãe, mas também para o feto, que está mais propenso a sofrer efeitos adversos 

provenientes da terapia realizada pela mãe51.  

Em mais de metade das gravidezes são usados fármacos, e a tendência é para este número 

aumentar52. Entre os fármacos mais comummente usados encontram-se os antieméticos e 

antiácidos, anti histamínicos, analgésicos, antimicrobianos, diuréticos, hipnóticos e 

tranquilizantes. Ainda assim, os estudos de segurança de fármacos em grávidas são ainda muito 

escassos, sendo que a maior parte dos estudos existentes foram efetuados em animais. 
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4.4. Fármacos e Gravidez 

Os fármacos atravessam a placenta de uma maneira similar à forma como se difundem 

através das barreiras epiteliais. O facto de um fármaco atravessar ou não a barreira placentária e 

o tempo que pode demorar a fazê-lo depende do peso molecular do fármaco, ligação a proteínas 

plasmáticas, área disponível para trocas através das vilosidades placentárias, e quantidade de 

fármaco metabolizado pela placenta51. A maioria dos fármacos com um peso molecular superior 

a 500 Da consegue atravessar a placenta e entrar na circulação fetal, contrariamente aos fármacos 

com um peso molecular superior, com exceção da imunoglobulina G. Geralmente, demora cerca 

de 30 a 60 minutos a atingir-se o equilíbrio entre o sangue materno e fetal53. 

 

4.4.1. Efeito dos Fármacos no Feto 

Até ao vigésimo dia após a fertilização, os fármacos têm comummente um efeito de “tudo-

ou-nada”, ou seja, ou matam o embrião, ou não lhe causam qualquer efeito. A serem necessários, 

deverão ser preferidos os fármacos já largamente utilizados, em detrimento dos novos, menos 

conhecidos, e sempre na menor dose eficaz, evitando sempre que possível as associações de 

fármacos53.  

Durante a organogénese (entre os 20 e 56 dias após a fertilização), a teratogénese é mais 

frequente. Alguns fármacos podem potenciar abortos espontâneos, efeitos teratogénicos e defeitos 

funcionais e metabólicos52,53. 

Após a organogénese (durante o 2.º e 3.º trimestres) a teratogénese é improvável, mas os 

fármacos podem afetar o crescimento e funcionamento dos órgãos fetais. No entanto, à medida 

que o metabolismo placentário aumenta, as doses de fármaco necessárias para provocar estes 

efeitos têm de ser cada vez mais altas52. 

 

4.5. Categorias Atribuídas pela Food And Drug Administration de Segurança dos 

Fármacos Durante a Gravidez 

Nem todos os fármacos atravessam a placenta ou chegam ao feto. Embora os fármacos que 

atravessam a placenta possam ter um efeito tóxico direto ou teratogénico, os fármacos que não 

atravessam a placenta podem causar prejudicar o feto por constrição dos vasos sanguíneos 

placentários e assim limitar o aporte e troca de gases e nutrientes, por produzir hipertonia uterina 

grave que pode resultar em lesão anóxica e por alterar a fisiologia materna (por exemplo, 

causando hipotensão)52,53. 

Assim, a FDA (Food and Drug Administration) criou cinco categorias54 que pretendem 

classificar os medicamentos relativamente aos riscos da sua utilização em mulheres gestantes (ver 

tabela 2). 
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Tabela 2 – Classificação dos medicamentos em classes de risco para as grávidas segundo a FDA. Adaptado de 
www.merckmanuals.com. 

Categoria Descrição 

 

A 

 

Estudos controlados em humanos não mostraram riscos fetais. Estes fármacos são 

os mais seguros. 

 

B 

 

Estudos em animais não mostraram riscos para o feto mas não foram efetuados 

estudos em humanos OU estudos em animais mostram risco para o feto mas 

estudos em humanos não demonstram esses riscos. 

 

C 

 

Não foram efetuados estudos adequados em animais ou humanos, OU efeitos 

adversos fetais foram demonstrados em animais mas não existe informação em 

humanos. 

 

D 

 

Existem evidências de riscos para os fetos humanos, mas os benefícios podem 

superar os riscos em certas situações. 

 

X 

 

Riscos fetais ultrapassam quaisquer benefícios possíveis. 

 

  

Embora o PT Português use uma adaptação desta tabela (ver tabela 3), dia 3 de dezembro de 

2004 saiu um comunicado da FDA ditando que esta classificação será alterada de forma a permitir 

uma maneira mais consistente de classificar os fármacos e que incluirá mais informação relevante 

acerca dos riscos e benefícios dos mesmos. Assim, as categorias que até agora eram representadas 

por letras (tabela 2) passam agora a ser apenas três subsecções muito detalhadas que descrevem 

os riscos no contexto real das grávidas que necessitam de tomar os medicamento54. A razão desta 

alteração é descrita como sendo devido à anterior estratificação ser demasiado simplista e 

potenciar uma visão irrealista dos efeitos dos fármacos neste grupo de pessoas. 

 

4.6. Categorias de Segurança dos Fármacos Durante a Gravidez Atribuídas pelo 

Prontuário Terapêutico 

Como foi já referido, esta estratificação segue em muitos aspetos a caracterização atribuída 

pela FDA53. Assim, apresento abaixo as categorias de segurança dos fármacos durante a gravidez 

atribuídas pelo PT. (ver tabela 3). 
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Tabela 3 - Categorias de segurança dos fármacos durante a gravidez atribuídas pelo PT. (Retirado do Prontuário 
Terapêutico 11 – 2013) 

Categoria Descrição 

 

A 

 

Sem risco fetal; seguro para utilizar na grávida; 

 

B 

 

Ausência de risco fetal demonstrada em experimentação animal ou em estudos 

humanos; 

 

C 

 

Risco fetal desconhecido, por falta de estudos alargados; 

 

D 

 

Evidência fetal em animais, mas a necessidade pode justificar o risco; 

 

X 

 

Nocivo para o feto; o risco ultrapassa o benefício e, portanto, está contraindicado 

na gravidez. 

 

Índice M 

 

Classificação com base em informação do fabricante / titular da Autorização de 

Introdução no Mercado. 

 

4.7. Fármacos e Gravidez – Tabela Organizada por Classe Terapêutica 

A tabela que organizei durante o estágio (Anexo 8), está então dividida em: 

 Fármaco (SA) – Denominação da substância ativa; 

 Fator de risco – Letra correspondente ao fator de risco em que a SA se insere (tabela 3); 

 Trimestre – Trimestre em que os efeitos nocivos do fármaco são mais preocupantes. 

 Observações – Observações presentes no PT sobre a SA em questão. 

 Subgrupo – Subcapítulo do PT em que está inserida a SA. É uma forma de rastrear 

facilmente a mesma e, caso seja necessário, consultar as características dos fármacos que a 

contêm. 

 Medicamentos comercializados – Nome comercial dos medicamentos comercializados 

em Portugal com a substância ativa em questão. Quando existem medicamentos genéricos destes, 

apresentam-se nesta coluna com a designação da SA do medicamento seguida pelas letras “MG”. 

 

Para além destas divisões, a tabela está organizada por grupos terapêuticos, semelhantes aos 

existentes no PT: 

 Grupo 1 – Medicamentos Anti-infeciosos 

 Grupo 2 – Sistema Nervoso Central 

 Grupo 3 – Aparelho Cardiovascular 
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 Grupo 4 – Sangue 

 Grupo 5 – Aparelho Respiratório 

 Grupo 6 – Aparelho Digestivo 

 Grupo 7 – Aparelho Geniturinário 

 Grupo 8 – Hormonas e Medicamentos Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas 

 Grupo 9 – Aparelho Locomotor 

 Grupo 10 – Medicação Antialérgica. 

 Grupo 11 – Nutrição 

 Grupo 12 – Corretivos da Volemia e das Alterações Eletrolíticas 

 Grupo 13 – Medicamentos usados em Afeções Cutâneas 

 Grupo 14 – Medicamentos Usados em Afeções Otorrinolaringológicas 

 Grupo 15 – Medicamentos Usados em Afeções Oculares 

 

5. Proteção Solar 

 

5.1. Enquadramento 

Com o tempo mais quente, vem também a vontade de ir para a praia e apanhar sol. No 

entanto, há que tomar as provisões necessárias para que apanhar sol não seja sinónimo de 

queimaduras solares. 

Tendo isto em conta, e porque na FSP se vendem protetores solares e outros produtos 

relacionado com a exposição solar e cuidados a ter com a mesma, decidi elaborar um panfleto 

sobre a exposição solar e os riscos associados, assim como os benefícios e formas de o fazer sem 

correr riscos desnecessários ou pôr em causa a saúde da pele (Anexo 10). Para além disso, 

introduzi também na parte de trás do mesmo alguns dos produtos vendidos na FSP, de forma aos 

utentes estarem o mais informados possível e assim evitar os efeitos nefastos da exposição solar. 

 

6.1. Exposição Solar – Riscos e Benefícios 

A exposição solar moderada traz benefícios indiscutíveis ao nosso organismo e à saúde em 

geral, desempenhando um papel fundamental na produção de vitamina D. 

No entanto, quando exposta em excesso aos raios solares e sem proteção adequada, a nossa 

pele ressente-se, podendo inclusive levar ao muito falado cancro da pele, mas não só. O excesso 

de exposição solar está também relacionado com o envelhecimento prematuro, secura excessiva 

e alterações de coloração da pele55. 

A pele é a parte do nosso corpo mais visível para as outras pessoas, e como tal, há uma 

tendência cada vez maior para o seu cuidado, manutenção, reparação e prevenção de danos. 

Muitas pessoas relacionam uma pele bonita e saudável com uma tez bronzeada, levando este 
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modo de pensamento a excessos cometidos tanto em praias como em solários. Um dos principais 

efeitos nefastos da radiação UV (ultravioleta) é o envelhecimento ou senescência cutânea, 

caracterizada por uma série de alterações estruturais da pele, decorrentes de fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao indivíduo (neste caso a radiação UV)56,57. 

Assim sendo, há que proteger a pele da melhor maneira possível, de forma a podermos 

usufruir dos benefícios da exposição solar. 

 

6.2. Pele 

Para podermos tomar medidas preventivas, há que primeiro conhecer o órgão que queremos 

proteger. 

A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo responsável por aproximadamente 15 % do 

peso corporal de um adulto57. Tem como função principal a proteção do organismo contra os 

agentes externos a que todos os dias este é sujeito, mas também exerce funções de controlo da 

temperatura, defesa orgânica, sensorial, absorção e eliminação de gases químicos, absorção de 

radiação UV, síntese de vitamina D58, excreção glandular, regulação hemodinâmica, entre muitos 

outros56,57. 

A pele é dividida em várias camadas, sendo a divisão mais importante em: 

 Epiderme 

 Derme 

 Hipoderme 

 

6.2.1. Epiderme 

A epiderme é a camada mais exterior da pele e é formada por queratinócitos. Estes são 

produzidos na cama mais inferior da epiderme (também designada de camada basal ou 

germinativa) e, à medida que vão evoluindo, vão também aproximar-se cada vez mais da 

superfície da pele, sofrendo ao mesmo tempo um processo de queratinização e dando origem à 

camada córnea (ou estrato córneo), composta principalmente de queratina56. A queratina é uma 

proteína hidrófoba que permite a impermeabilização da pele. 

Todo este ciclo de evolução dos queratinócitos leva a uma constante renovação celular nesta 

camada da pele, sendo que as células pertencentes à camada córnea são permanentemente 

eliminadas e substituídas por outras56. 

É também na epiderme que se podem encontrar os melanócitos, responsáveis pela produção 

de melanina – pigmento que confere cor à pele. É ainda nesta camada que se encontram as células 

de Langerhans – células dendríticas originárias na medula óssea e participantes em reações 

imunológicas –, as células de Merkel – responsáveis pela perceção sensorial – e as faneras como 

as unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas e pelos56. 
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6.2.2. Derme 

Esta camada da pele localiza-se entre a epiderme e a hipoderme e tem como principal função 

conferir resistência e elasticidade, assim como o fornecimento de nutrientes à epiderme56,58. É 

constituída por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e terminações nervosas. 

Também é nesta camada que se situam os folículos pilossebáceos e as glândulas sudoríparas, 

embora se originem na epiderme. 

A derme é dividida em duas camadas: a derme papilar, camada mais superficial, e a derme 

reticular, camada mais profunda56. 

 

6.2.3. Hipoderme 

Esta é a camada mais profunda da pele, formada por tecido conjuntivo e adipócitos. É nesta 

zona que se encontram grande parte das reservas de gordura do corpo humano, formadas 

exatamente pelos adipócitos nela existentes56. 

A hipoderme tem como funções principais a reserva de energia, proteção contra traumas 

mecânicos e age também como isolante térmico. 

 

6.3. Vitamina D 

A vitamina D ou colecalciferol é uma vitamina lipossolúvel formada em parte com a ajuda 

dos raios UV e que tem como principal função no organismo manter a homeostase do cálcio tanto 

a nível sanguíneo como a nível ósseo. Promove, assim, a absorção de cálcio a nível intestinal, 

assim como a absorção de fosfato e magnésio57. A falta de vitamina D no organismo 

(hipovitaminose) pode provocar raquitismo e osteoporose. 

A vitamina D é, assim, essencial para o crescimento e desenvolvimento da estrutura óssea, 

sendo importante não só nas crianças, grávidas e lactentes como também nos idosos, pois à 

medida que vão envelhecendo, a pele vai perdendo a sua capacidade de síntese da mesma. 

 

6.4. Radiações Ultravioleta 

Os raios ultravioleta representam apenas 5% de toda a radiação que chega à Terra. Há três 

tipos de radiação UV: Radiação UVA, UVB e UVC. A radiação UVC fica retida na camada de 

ozono, no entanto, o mesmo não acontece com os outros tipos de radiação UV59. 

UVA - 95% dos raios UV que atingem a superfície terrestre; São indolores e penetram a pele 

em grande profundidade; Podem alterar as células e desencadear fotoenvelhecimento, 

intolerâncias solares, desordens pigmentares e cancros cutâneos. 

UVB - 5% dos raios UV que atingem a superfície terrestre; Podem penetrar na epiderme; 

Responsáveis pelo bronzeado e pelas queimaduras solares, reações alérgicas e cancros cutâneos. 
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6.5. Escolher o protetor solar adequado 

Protetores solares são filtros mecânicos que impedem alguns tipos de radiação UV de 

penetrar na pele60. 

O uso de protetores solares pode prevenir as lesões ligadas ao fotoenvelhecimento e proteger 

contra a fotoimunossupressão induzida, assim como prevenir alguns tipos de carcinoma da pele5. 

Para que os protetores solares apresentem estas características preventivas, bem como eficácia na 

prevenção das queimaduras solares, estes produtos têm de proteger contra as radiações UVB e 

UVA59,61. 

Segundo o INFARMED, “O Fator de Proteção Solar (FPS ou SPF, Sun Protection Fator) é 

a relação entre a dose mínima de radiação UVB que causa eritema na pele protegida por um 

protetor solar e a dose mínima de radiação UVB que causa o eritema na mesma pele, quando 

desprotegida.”59 A eficácia dos protetores solares deve estar referida no rótulo, referindo-se às 

categorias “baixa” (SPF 6 a 10), “média” (SPF 15 a 25), “alta” (SPF 30 a 50) e “muito alta” (SPF 

50+). 

A escolha do tipo de protetor solar e do seu SPF deve ser feita com base no tipo de pele e na 

duração da exposição solar. (ver anexo 10). 

 

6.6. Cuidados a ter durante a exposição solar 

Todas as pessoas, independentemente do seu tipo de pele, devem usar protetor solar, embora 

se insiram no grupo de risco as pessoas com tom de pele claro, sardas, com cor de cabelo claro 

(loiro ou ruivo), com olhos claros e que tenham familiares que já tenham tipo problemas de pele 

(por exemplo, cancro)57,60. 

Para além do uso de protetor solar, há que seguir algumas regras de forma a disfrutar dos 

benefícios da exposição solar sem contar com danos provocados pela mesma:55,61 

 Evitar a exposição solar nas horas de maior calor (entre as 11h e as 16h); 

 Usar sempre o protetor solar adequado ao tipo de pele; 

 Usar roupa leve e clara, chapéu e óculos de sol; 

 Aplicar o protetor solar cerca de uma hora antes da exposição solar; 

 Aplicar uma camada uniforme por todo o corpo; 

 Renovar a aplicação do creme de duas em duas horas e depois de mergulhar na água, 

mesmo que o produto seja à prova de água. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Fachada da Farmácia de São Paio 

 

Créditos da foto à Farmácia de São Paio 
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Anexo 2 – Exemplo de receita médica eletrónica e manual. 
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Anexo 3 – Tabela de comparticipação de medicamentos 

PATOLOGIA 

ESPECIAL 
ÂMBITO 

COMP

. 
LEGISLAÇÃO 

Paramiloidose Todos os medicamentos 

100% 

Desp. 4 521/2001 (2ª série), 

de 31/1/2001 

Lúpus 

Medic. comparticipados 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

Hemofilia Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

Hemoglobinopatias Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

Doença De Alzheimer 

Lista de 

medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho 

nº 13020/2011 (2ª série), 

de 20 de Setembro 

37%  Despacho nº 13020/2011, de 20/09 

Psicose Maniaco- 

Depressiva 

Priadel 

(carbonato de lítio) 
100% Desp. 21 094/99, de 14/9 

Doença Inflamatória 

Intestinal 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 1234/2007 

(2ª série), de 29 de 

Dezembro de 2006 

90% 

Despacho n.º 1234/2007, de 29/12/2006, 

alterado pelo Despacho n.º 19734/2008, de 

15/07, Despacho n.º 15442/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 19696/2009, de 

20/08,  Despacho n.º 5822/2011, de 25/03 e 

Despacho n.º8344/2012, de 12/06 

Artrite Reumatóide E  

Espondilite 

Anquilosante 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 14123/2009 

(2ª série), de 12 de Junho 

69% 

Despacho n.º 14123/2009 (2ª série), 

de 12/06, alterado pelo Despacho n.º 

12650/2012, de 20/09 

Dor Oncológica 

Moderada A Forte 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 10279/2008 

(2ª série), de 11 de Março 

de 2008 

90% 

Despacho nº 10279/2008, de 11/03, 

alterado pelo Despacho n.º 22186/2008, de 

19/08, Despacho n.º 30995/2008, de 21/11, 

Despacho n.º 3285/2009, de 19/01, 

Despacho n.º 6229/2009 de 17/02, 

Despacho n.º 12221/2009 de 14/05, 

Declaração de Retificação n.º 1856/2009, 

de 23/07, Despacho n.º 5725/2010 de 
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18/03, Despacho n.º 12457/2010 de 22/07 e 

Despacho n.º 5824/2011 de 25/03 e 

Despacho n.º 57/2014 de 19/12/2013 

Dor Crónica Não 

Oncológica 

Moderada A Forte 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 10280/2008 

(2ª série), de 11 de Março 

de 2008 

Despacho nº 10280/2008, de 11/03, 

alterado pelo Despacho n.º 22187/2008, de 

19/08, Despacho n.º 30993/2008, de 21/11, 

Despacho n.º 3286/2009, de 19/01 e 

Despacho n.º 6230/2009, de 17/02, 

Despacho n.º 12220/2009, de 14/05, 

Despacho n.º 5726/2010 de 18/03, 

Despacho n.º 12458/2010 de 22/07, 

Despacho n.º 5825/2011 de 25/03 e 

Despacho n.º 251/2014 de 23/12/2013 

Procriação 

Medicamente 

Assistida 

Lista de 

medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho n.º 

10910/2009, de 22 de 

Abril 

69% 

Despacho n.º 10910/2009, de 22/04 

alterado pela Declaração de Retificação n.º 

1227/2009, de 30/04, Despacho n.º 

15443/2009, de 01/07, Despacho n.º 

5643/2010, de 23/03, Despacho n.º 

8905/2010, de 18/05, Despacho n.º 

13796/2012, de 12/10 e Despacho n.º 

56/2014, de 19/12/2013 

Psoríase 
Medic. psoríase 

lista de  medicamentos 

90 % 

Lei n.º 6/2010, de 07/05 

Ictiose 

Medicamentos referidos 

nos números 13.3.1, 

13.3.2 - Medicamentos 

queratolíticos e 

antipsoriáticos - e 

13.4.2.2 - Medicamentos 

usados em afeções 

cutâneos - do Grupo 13 

do Escalão C da tabela 

anexa à Portaria n.º 

78/2014, de 3 de abril 

Despacho n.º 5635-A/2014, de 24/04 

Adaptado de: http://www.infarmed.pt/ 7 
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Anexo 4  - Apresentação gripe e constipação para o 8º e 9º ano. 
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Anexo 5 – Apresentação gripe e constipação para os alunos do curso profissional 
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Anexo 6 – Documento apresentado na FSP sobre a informação disponível no PRAC. 

USO DE CODEÍNA 

O PRAC (EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) recomenda restrições no uso 

da codeína como tratamento da tosse em crianças devido ao risco de efeitos secundários 

severos, principalmente a nível respiratório. 

 

Recomendações específicas do PRAC: 

 A codeína deverá ser contraindicada em crianças de idade inferior a 12 anos. 
 O uso da codeína para tosse e constipações não é recomendada em crianças e 

adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos que tenham 
problemas respiratórios. 

 Todos os medicamentos líquidos contendo na sua composição codeína deverão estar 
inseridos em embalagens com fecho de segurança (para evitar a ingestão acidental por 
parte das crianças). 

 A codeína deverá ser contraindicada em pessoas de qualquer idade que sejam 
ultrametabolizadores da codeína. 

 A codeína não deve ser utilizada por mães a amamentar, pois esta pode passar para o 
leite materno. 

Codeína enquanto antitússico  

A codeína está indicada para tosse seca, persistente e de grande incómodo para o doente. 

Tem como contraindicações hipersensibilidade à codeína, doença hepática, depressão 

respiratória, antecedentes de abuso de drogas, gravidez e aleitamento, asma, DPCO, IH e IR 

graves, hipersensibilidade a outros derivados opiáceos. 

Interações: álcool e antidepressores. 

Dosagem (enquanto antitússico): 

 Adultos: 15-30 mg de fosfato de codeína 3 a 4 vezes por dia. Não mais do que 120 

mg/dia. 

 Crianças: Não deve exceder 0,35 mg/kg/dia dividido em 3 a 4 doses diárias 

 

Medicamentos em Portugal contendo codeína (em monoterapia ou conjuntamente 

com outras substâncias ativas) para utilização como antitússicos 

 Toseína ® (Codeína) – Antitússicos 
 Codipront ® (Codeína + Feniltoloxamina) – Antitússicos 
 Codol ® (Codeína + Sulfoguaiacolato de potássio + Benzoato de sódio) – Não 

comercializado 

 

 

 
 
Adaptado de : EMA (2015). PRAC recommends restrictions on the use of codeine for cough and cold in children. London. Obtido em 
19 de Março de 2015, de http://www.ema.europa.eu/ 
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Anexo 7 – Apresentação Depuralina Gorduras® 
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Anexo 8 – Resultados comparativos dos níveis séricos de crómio num grupo controlo e em 

pacientes com diabetes tipo 1 e 2. Retirado de Hasan, Ismael & Aziz (2012) 
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Anexo 9 - Tabela adaptada a partir do Prontuário Terapêutico com os fármacos seguros para utilizar em grávidas 

FÁRMACO 

(SUBSTÂNCIA ATIVA) 

FATOR DE RISCO  TRI 

MES 

TRE 

OBSERVAÇÕES  SUBGRUPO  MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS 

GRUPO 1 – MEDICAMENTOS ANTI‐INFECCIOSOS 

BENZILPENICILINA 

BENZATÍNICA 

B    Pouca probabilidade de causar danos fetais.  1.1.1.1.  LENTOCILIN S 1200; LENTOCILIN S 2400 

AMOXICILINA  B    Pode ser administrado durante a gravidez sem qualquer 

risco para o feto. 

1.1.1.2.  AMOXICILINA MG; AMOXICILINA LABESFAL; 

AMPLAMOX; CIPAMOX; CLAMOXYL; FLEMOXIN 

SOLUTAB; MOXADENT; ORAMINAX 

FLUCLOXACILINA  B    V. Penicilinas.  1.1.1.3.  FLUCLOXACILINA MG; FLOXAPEN 

CEFALOSPORINAS  BM    Não são conhecidas como perigosas.  1.1.2.   

AZTREONAM  BM    Não existem dados disponíveis; evitar.  1.1.3.  AZACTAM 

MACRÓLIDOS  A    Não há efeitos lesivos para o feto.  1.1.8.   

ERITROMICINA  B    Não se sabe se é perigosa.  1.1.8.  AKNE‐MYCIN; CLINAC; E.S.E. 1000 SACHETS; 

E.S.E. 500; ERITROCINA; ERYFLUID 

ROXITROMICINA  BM    Possível hepatoxicidade materna.  1.1.8.  ODONTICINA 

SULFONAMIDAS  B (D se perto do 

termo) 

  Hemólise neonatal, metahemoglobinemia e icterícia; o 

receio de aumento de risco de icterícia nuclear no RN 

parece ser infundado. 

1.1.9.   

CLINDAMICINA  B    Desconhece‐se se é perigosa.  1.1.11.  DALACIN C; DALACIN T; DALACIN V; ZINDACLIN 1 

% 
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FOSFOMICINA  BM    Porque o número de exposições humanas no 1º trimestre 

é reduzido, o tratamento com o antibiótico deve ser 

retardado até depois do período da organogénese. 

1.1.11.  FOSFOMICINA MG; MONURIL; MONURIL 

PEDIÁTRICO 

LINCOMICINA  BM    Não foram observadas quaisquer malformações.  1.1.11.  LINCOCINA 

ETAMBUTOL  B    Risco de hemorragia no RN e grávida por 

hipoprotrombinemia. 

1.1.12.  TURRESIS 

NISTATINA  B    Não se dispõe de informação útil; o produtor recomenda 

que se use só se não houver uma terapêutica mais segura; 

a absorção intestinal é desprezível. 

1.2.  MYCOSTATIN 

 

 

GRUPO 2 – SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

BLOQUEADORES 

NEUROMUSCULARES 

B    Não foram evidenciados efeitos adversos no feto ou no 

RN. 

2.3.1.   

CICLOBENZAPRINA  B    Não são conhecidas referências ao uso relaxante muscular 

durante a gravidez. 

2.3.1.  FLEXIBAN 

ONDANSETROM  BM    Usar apenas se o benefício potencial for superior aos 

riscos. 

2.7.  ONDANSETROM MG; OTOBROL; ZOFRAN; 

ZOFRAN ZYDIS 

BUSPIRONA  BM    Não estão referidos quaisquer efeitos sobre o feto após 

administração no 1º trimestre. 

2.9.1.  ANSITEN 10; ANSITEN 5; BUSANSIL; BUSCALMA 

10; BUSCALMA 5; ITAGIL 

ZOLPIDEM  BM    Não são conhecidos efeitos adversos no feto ou no RN 

após exposição ao zoldipem durante a gravidez. 

2.9.1.  ZOLPIDEM MG; CYMERION; STILNOX 

CLOZAPINA  BM    Não existem dados que documentem o risco deste 

fármaco na gravidez; a utilização terá em conta a natureza 

e a gravidade da doença de base. 

2.9.2.  CLOZAPINA MG; LEPONEX 
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OLANZAPINA  BM    A utilização terá em conta a natureza e a gravidade da 

doença de base; o produtor recomenda que se use apenas 

se o benefício potencial for superior aos riscos; letargia 

neonatal; tremor e hipertonia no RN. 

2.9.2.  ZYPREXA; ZYPREXA VELOTAB 

 

 

ANTIDEPRESSORES 

TRICÍCLICOS 

B  3º  Com a imipramina foram referidos taquicardia, 

irritabilidade e espasmos musculares no RN; os sintomas 

de supressão foram também referidos com a 

clomipramina e desipramina. 

2.9.3.   

CITALOPRAM  BM  1º e 

2º 

V. Antidepressores inibidores selectivos da recaptação da 

serotonina. 

2.9.3.  CITALOPRAM MG 

MAPROTILINA  BM    Não há referências à associação a defeitos congénitos, mas 

a administração durante a gravidez só deve ocorrer se os 

benefícios forem superiores ao risco para o feto; a ser 

usado deve interromper‐se 7 semanas antes da data 

prevista para o parto para evitar‐se sintomas de 

irritabilidade para o RN. 

2.9.3.  MAPROTILINA MG; LUDIOMIL 

PARACETAMOL  B  2º e 

3º 

Não há evidência de malformações; doses elevadas por 

períodos prolongados podem causar doenças renal ou 

hepática fetal de consequências fatais; a combinação com 

a 

di‐hidrocodeína é de evitar na gravidez, em especial junto 

ao parto pelo risco de síndrome de privação. 

2.10.  PARACETAMOL MG; ATRALIDON; BEN‐U‐RON; 

DAFALGAN 1 G; EFFERALGAN; GELOCATIL; 

LISOPAN 1000; PANADOL; PANASORBE; 

PARACETAMOL AZEVEDOS; PARACETAMOL 

GENERIS; PARACETAMOL LABESFAL; 

PARACETAMOL WYNN; PARACETOL; 

PARAMOLAN; PARSEL‐S; SINGRIPS; SUPOFEN; 

TYLENOL; XUMADOL 1G 
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ELETRIPTANO  B    Experiência limitada de uso, pelo que o produtor 

recomenda 

que se use apenas se o benefício potencial ultrapassar o 

risco. 

2.11.  RELERT 

ANALGÉSICOS 

OPIÁCEOS 

B (D se por 

períodos longos 

ou em doses 

elevadas) 

3º  Não foi encontrada qualquer relação entre o consumo de 

analgésicos opiáceos e o aparecimento de malformações; 

em doses elevadas durante o parto pode produzir 

depressão respiratória fetal; síndrome de supressão nos 

RN de mães dependentes. 

2.12.   

FENTANILO  B (D se por 

períodos longos 

ou em doses 

elevadas) 

3º  Bradicardia fetal, depressão respiratória neonatal. V. 

Analgésicos opiáceos. 

2.12.  FENTANILO MG; ABSTRAL; ACTIQ; DUROGESIC 

HIDROMORFONA  B  3º  V. Analgésicos opiáceos.  2.12.  JURNISTA 

MORFINA  B (D se por 

períodos longos 

ou em doses 

altas) 

3º  Não há referências a malformações com o uso terapêutico 

de morfina; depressão respiratória neonatal; dependência 

do recém‐nascido (de mães toxicodependentes) com 

sintomas de supressão; V. Analgésicos opiáceos. 

2.12.  MST 1; MST 10; MST 3; MST 6; ORAMORPH; 

SEVREDOL 

OPIÁCEOS  B (C se por 

períodos longos 

ou em doses altas 

a termo) 

3º  São indutores de toxicidade fetal sem disgénese; 

depressão respiratória neonatal; efeitos de supressão em 

RN de mães dependentes; estase gástrica e risco de 

pneumonia por aspiração na mãe durante o parto. 

2.12.   

ASPARTATO DE 

ARGININA 

B ou C (na mulher 

com 

fenilcetanilase) 

  Não representa risco para o feto de mães normais ou 

heterozigóticas, mas para aquelas com fenilcetonúria, se o 

2.13.1.  ASPARTEN 5; BIOENERGEX; PAN‐ASTÉNICO R; 

SARGENOR; SARGENOR 5 
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consumo for elevado porque o aspartamo é uma fonte de 

fenilalanina. 

GRUPO 3 – APARELHO CARDIOVASCULAR 

ACEBUTOLOL  BM  1º, 2º 

e 3º 

Não foram observadas malformações fetais. Pode causar 

atraso do crescimento intra‐uterino, hipoglicemia neonatal 

e bradicardia. O risco é maior na hipertensão grave. V. 

Bloqueadores adrenérgicos beta. 

3.4.4.2.1.  PRENT 

SOTALOL  B (D se usado no 

2º mês e 3ª trim.) 

1º e 

3º 

V. Bloqueadores adrenérgicos beta.  3.4.4.2.1.  DAROB 

NITROGLICERINA  BM    Não parece constituir perigo para o feto. Não existem 

dados suficientes que suportem o seu uso em pomada 

rectal. 

3.5.1.  EPINITRIL 10; EPINITRIL 5; NITRADISC 10; 

NITRADISC 5; NITRO‐DUR; NITRODERM TTS 10; 

NITRODERM TTS 5; NITROMINT; PLASTRANIT; 

RECTOGESIC 

COLESTIRAMINA  B  2º e 

3º 

Usar com cuidado; embora não seja absorvida, admite‐se 

poder conduzir a défice em vitaminas lipossolúveis, 

quando em uso prolongado. 

3.7.  QUANTALAN 

GRUPO 4 – SANGUE 

PROTEÍNOSUCCINILA

TO DE FERRO 

B    Não há referência a qualquer contra‐indicação.  4.1.1.  FERVIT; FETRIVAL; LEGOFER 

ÁCIDO FÓLICO  A (C se em doses 

superiores às 

contidas na dieta 

diária) 

  Compatível com a gravidez.  4.1.2.  ACFOL; FOLICIL; FOLIDEX 

CIANOCOBALAMINA  A (C se em doses 

superiores às 

  Só os défices maternos graves em vitamina B12 

(hidroxocobalamina) podem originar anemia 

4.1.2.  PERMADOZE; PERMADOZE ORAL 
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necessidades 

diárias) 

megaloblástica com consequente infertilidade e RN de 

baixo peso. 

PIRIDOXINA  A    Compatível com a gravidez.  4.1.3.  BENADON 

DALTEPARINA 

SÓDICA 

BM    Não se conhecem efeitos nocivos relativamente ao curso 

da gravidez e à saúde da criança antes e após o 

nascimento. 

4.3.1.1.  FRAGMIN 

ENOXAPARINA 

SÓDICA 

BM    Não parece apresentar qualquer risco fetal ou para o RN.  4.3.1.1.  LOVENOX 

NADROPARINA 

CÁLCICA 

B    Não constitui risco para o feto.  4.3.1.1.  FRAXIPARINA 

REVIPARINA SÓDICA  B    Recomenda‐se evitar; não existe informação disponível.  4.3.1.1.   

TINZAPARINA 

SÓDICA 

B    Recomenda‐se evitar, a não ser que não haja alternativa 

mais segura. 

4.3.1.1.  INNOHEP 

MESOGLICANO 

SÓDICO 

B    V. Heparina sódica.  4.3.1.3.  PRISMA 

ALTEPLASE  B  1º, 2º 

e 3º 

 

O uso limitado durante a gravidez não dá suporte a um 

risco teratogénico; possibilidade de separação prematura 

da placenta nas primeiras 18 semanas. V. estreptoquinase. 

4.3.2.   

FACTOR VIII DA 

COAGULAÇÃO 

HUMANA 

 

A    Pode ser usado sempre que há défice congénito.  4.4.2.   

GRUPO 5 – APARELHO RESPIRATÓRIO 

SALBUTAMOL  B  3º  Usado por inalação reduz‐se a exposição fetal; se ocorre  5.1.1.  SALBUTAMOL MG; SALBUTAMOL NOVOLIZER; 
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agravamento, associar um corticóide inalado. Usa‐se no 

parto 

prematuro. 

VENTILAN; VENTILAN‐INALADOR; VENTILAN 

ROTACAPS 

ACETILCISTEÍNA  B    Aceitável o seu uso durante este período.  5.2.2.  ACETILCISTEÍNA MG; CÊTUSSIN; 

FLUIMUCIL; FLUIMUCIL 2%; FLUIMUCIL 

20%; FLUIMUCIL 4%; TIROCULAR 

BROMEXINA  B    Aceitável  5.2.2.  BROMEXINA MG; BISOLVON; BISOLVON 

LINCTUS ADULTO; BISOLVON LINCTUS 

CRIANÇA; LISOMUCIN; TOSSEQUE 

FENSPIRIDA  B    Evitar; não há dados úteis disponíveis.  5.2.3.  PNEUMOREL; PNEUMOREL RETARD 

GRUPO 6 – APARELHO DIGESTIVO 

MAGALDRATO  A    Não são conhecidos efeitos lesivos para o feto.  6.2.1.  RIOPAN 

ANTIÁCIDOS 

(CONTENDO CÁLCIO, 

MAGNÉSIO, 

ALUMÍNIO OU 

ALGINATOS) 

B    Uso considerado seguro; os sais de magnésio serão 

preferíveis aos de alumínio na grávida obstipada. O 

bicarbonato de sódio é de evitar, pelo risco teórico de 

alcalose metabólica e de retenção hídrica materna e fetal. 

6.2.1.   

 

RANITIDINA  BM    Desconhece‐se se é perigosa; o produtor recomenda 

evitar, a menos que seja essencial. 

6.2.2.1.  RANITIDINA MG; GASTRIDINA 150; GASTRIDINA 

300; PEPTAB; ZANTAC 

 

BLOQUEADORES DOS 

RECETORES H2 DA 

HISTAMINA 

B    Serão provavelmente seguros; utilização pouco racional na 

sintomatologia dispéptica comum da grávida. 

6.2.2.2.   
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CIMETIDINA  BM    V. Bloqueadores dos receptores H2 da histamina; evitar, a 

menos que seja essencial pela possibilidade de 

feminização. 

6.2.2.2.  CIM 

FAMOTIDINA  BM    Evitar; usar apenas se o benefício potencial suplantar os 

riscos possíveis para o feto. 

6.2.2.2.  FAMOTIDINA MG; FAMOTIDINA MYLAN; LASA 

INIBIDORES DA 

BOMBA DE PROTÕES 

BM    Escassos dados disponíveis; não há, até ao momento, 

evidência de teratogenicidade, mas devem ser usados com 

cuidado. 

6.2.2.3.   

SUCRALFATO  BM    Não existem provas de que represente risco para o feto ou 

a grávida com função renal normal. 

6.2.2.5.  SUCRALFATO MG; SUCRALFATO MYLAN; 

ULCERMIN 

LACTULOSE  BM    Não existe informação disponível; sem problemas de uso.  6.3.2.1.4.  LACTULOSE MG; COLSANAC; DUPHALAC; 

LAEVOLAC 

LOPERAMIDA  BM    Recomenda‐se evitar por falta de informação disponível.  6.3.2.2.1.  LOPERAMIDA MG; IMODIUM; IMODIUM 

RAPID; LORIDE 

DIMETICONE/SIMETI

CONE 

A    Antiflatulento frequentemente associado aos antiácidos. 

Não há relato de toxicidade associada. Compatível com a 

gravidez. 

6.3.2.2.3.  AERO‐OM; INFACALM 

LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS 

A    Probióticos regularizadores da flora intestinal; são 

considerados geralmente seguros. 

6.6.  LACTEOL 

PANCREATINA  A    Desconhece‐se se é perigosa.  6.6.  KREON; KREON 25000 

SACCHAROMYCES 

BOULARDII 

BM    Probióticos regularizadores da flora intestinal, 

considerados seguros. 

6.6.  UL‐250 
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MESSALAZINA  BM    Não foram referidos efeitos teratogénicos, não obstante 

atravessar a placenta em quantidades desprezíveis; usar 

com precaução. 

6.8.  ASACOL; CLAVERSAL; PENTASA; PENTASA 1 

G; SALOFALK; SALOFALK ENEMAS; SALOFALK 

GRÂNULOS 

ÁCIDO 

URSODESOXICÓLICO 

BM    Não há evidência de perigo, mas recomenda‐se evitar.  6.9.2.  DESTOLIT; URSOFALK 

GRUPO 7 – APARELHO GENITURINÁRIO 

CLOTRIMAZOL  B (sem 

contradições ao 

uso intra‐vaginal) 

  Não há contra‐indicações ao uso intravaginal.  7.1.2.  CLOTRIMAZOL MG; CANESTEN; CLOTRIMAZOL 

LABESFAL; DIOMICETE; GINO‐CANESTEN; GINO‐

CANESTEN 1; MICOLYSIN; PAN‐FUNGEX 

SALBUTAMOL  B    Usado por inalação reduz‐se a exposição fetal; se ocorre 

agravamento, associar um corticóide inalado. Usa‐se no 

parto prematuro 

7.2.3.  SALBUTAMOL MG; SALBUTAMOL NOVOLIZER; 

VENTILAN; VENTILAN‐INALADOR; VENTILAN 

ROTACAPS 

CITRATO DE 

POTÁSSIO 

A    Não foram efectuados estudos em grávidas, pelo que o 

seu uso só deverá ocorrer quando estritamente necessário 

e sob vigilância médica. 

7.4.1.  ACALKA 

DOXAZOSINA  B    Não há evidência de teratogenicidade, mas recomenda‐se 
usar durante a gravidez, apenas se o potencial benefício 
for superior ao risco. 

7.4.2.1.  DOXAZOSINA MG; CARDURA GITS 

 

GRUPO 8 – HORMONAS E MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDÓCRINAS 

DESMOPRESSINA  BM  3º  Efeito oxitócico reduzido no 3º trimestre; o uso durante a 

gravidez não constitui um risco fetal relevante. 

8.1.2.  DESMOPRESSINA MG; DDAVP DESMOPRESSIN; 

DESMOSPRAY; MINIRIN; MINIRIN 0,1 MG 

 

OCTREOTIDO  BM  1º, 2º 

e 3º 

Atraso do desenvolvimento fisiológico nos animais; 

recomenda‐se que se use apenas se o possível benefício 

for superior ao risco. 

8.1.3.  SANDOSTATINA; SANDOSTATINA LAR 
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LEVOTIROXINA 

SÓDICA 

A    Controlar a concentração sérica materna de tireotrofina e 

ajustar a dosagem se necessário. 

8.3.  LEVOTIROXINA SÓDICA MG; EUTIROX; 

LETTER; THYRAX 

INSULINAS  B  1º, 2º 

e 3º 

As necessidades de insulina devem ser avaliadas 

frequentemente por um diabetologista ou um médico com 

treino no controlo da doença; na insulina lispro não há 

aumento de malformações congénitas. Evitar insulinas 

inaladas. 

8.4.1.   

ANTIDIABÉTICOS 

ORAIS 

BM    Risco de hipoglicemia fetal/neonatal; a insulina deverá 

substituir os antidiabéticos orais. 

8.4.2.   

ACARBOSE  BM  1º, 2º 

e 3º 

Não há referências ao uso de acarbose durante a gravidez. 

Não foi teratogénica nem tóxica para o embrião em ratos 

e coelhos. O produtor recomenda evitar. 

8.4.2.  ACARBOSE MG; GLUCOBAY 

 

METFORMINA  BM  1º, 2º 

e 3º 

Contra‐indicada; a insulina é normalmente o antidiabético 

de escolha durante a gravidez se a dieta isolada não for 

suficiente, para obter níveis de glicemia o mais próximo 

possível do normal para evitar malformações fetais. 

8.4.2.  METFORMINA MG; GLUCOPHAGE; RISIDON; 

STAGID 

SULFONILUREIAS  B (D se perto do 

termo) 

3º  Hipoglicemia neonatal; a insulina é o antidiabético de 

escolha na diabetes da grávida; a serem usados 

antidiabéticos orais estes deverão ser suspensos dois dias 

antes do parto. 

8.4.2.   

GLUCAGOM  A    Não são conhecidos efeitos nocivos sobre o feto ou o RN. 

 

8.4.3.  GLUCAGEN 

GRUPO 9 – APARELHO LOCOMOTOR 
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ANTI‐

INFLAMATÓRIOS 

NÃO ESTERÓIDES 

(AINES) 

C (D se no 3º 

trim.) 

3º  A maioria dos produtores recomenda evitar; o cetorolac 

está contra‐indicado durante a gravidez, período de 

dilatação e parto. O uso regular pode originar o 

encerramento do ductus arteriosus in útero e possível 

hipertensão pulmonar persistente do recém‐nascido. 

Atraso no início do parto e aumento da duração do 

mesmo; o uso pontual é, em geral, seguro. 

   

COLECALCIFEROL  A (D se em doses 

superiores às 

recomendadas) 

1º, 2º 

e 3º 

Durante a gravidez a ingestão diária não deve ser superior 

a 600 UI de vitamina D3 (colecalciferol); a sobredosagem 

acarreta hipercalcemia prolongada, podendo conduzir ao 

atraso mental e físico, estenose aórtica e retinopatia na 

criança. 

  VIGANTOL 

CETOPROFENO  BM ou D se no 3º 

trim. ou perto do 

parto 

  V. Anti‐inflamatórios não esteróides.  9.1.  FASTUM; KEPLAT; PROFENID; PROFENID 

RETARD 

 

DICLOFENAC  BM ou D se no 3º 

trim. ou perto do 

parto 

  V. Anti‐inflamatórios não esteróides.  9.1.2.  DICLOFENAC MG; CATAFLAM; DAGESIL; 

DICLODENT 0.074% SOLUÇÃO BUCAL; 

DICLOFENAC MYLAN; DICLOFENAC RETARD 

RATIOPHARM; DICLOSPRAY; DOFENE; FENIL‐V; 

FENIL‐V DISPERSIVEL; FENIL‐V GELCREME; FENIL‐

V RETARD; FLAMERIL; FLAMERIL RETARD; 

FLECTOR TISSUGEL; OLFEN; OLFEN‐ 100 SR; 

PAINEX; SOLARAZE; VOLTAREN; VOLTAREN 12,5; 

VOLTAREN 25; VOLTAREN 75; VOLTAREN 

COLÍRIO UNIDOSES; VOLTAREN EMULGEL; 
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VOLTAREN EMULGELEX; VOLTAREN RAPID; 

VOLTAREN RETARD 

NAPROXENO  BM (D se no 3º 

trim. ou perto do 

parto) 

  V. Anti‐inflamatórios não esteróides.  9.1.3.  NAPROXENO MG; MOMENDOL; NAPROSYN; 

NAPROSYN EC; REUXEN 

INDOMETACINA  B (D se durante 

mais de 48 h ou 

após as 34 sem. 

de gest. ou perto 

do parto 

   

V. Anti‐inflamatórios não esteróides. 

9.1.5.  ELMETACIN; INDOCID; INDOCID RETARD; 

INDOCOLLYRE 0,1% COLÍRIO PRONTO; 

REUMACIDE 

PIROXICAM  B (D se no 3º 

trimestre ou 

perto do parto) 

  V. Anti‐inflamatórios não esteróides.  9.1.6.  PIROXICAM MG; BREXIN; FELDENE; FLEXAR; 

REMISIL; REUMOXICAN 

CALCITONINA DE 

SALMÃO 

B    Não há referências que relacionem o uso de calcitonina 

com malformações congénitas. 

9.6.1.  CALCITONINA DE SALMÃO MG; CALSYN 200; 

MIACALCIC 200 SPRAY NASAL; OSTEODON 

CALCIFEDIOL  A (D se em doses 

acima das recom.) 

  Durante a gravidez a dose diária recomendada é de 400 UI.  9.6.3.  DEDROGYL 

 

 

CALCITRIOL  A    V. Colecalciferol.  9.6.3.  ROCALTROL; SILKIS 

GRUPO 10 – MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA 

CLEMASTINA  BM  1º e 

3º 

V. Anti‐histamínicos H1.  10.1.1.  TAVÉGYL; TAVÉGYL GEL 

 

DIFENIDRAMINA  BM    V. Anti‐histamínicos H1.  10.1.1.  DRENOFLUX 

CETIRIZINA  B    V. Anti‐histamínicos H1.  10.1.2.  CETIRIZINA MG; ZYRTEC 
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LORATADINA  BM    Embriotóxica em estudos animais com múltiplos da dose 

usada no homem. Não há associação a malformações na 

espécie humana. Usar apenas se for claramente 

necessário. V. Anti‐histamínicos H1. 

10.1.2.  LORATADINA MG; CLARITINE 

GRUPO 11 – NUTRIÇÃO 

ALFATOCOFEROL  A (C se em doses 

sup. às necessidds 

diárias) 

  Nem o défice nem o excesso foram associados a 

complicações 

maternas ou fetais durante a gravidez. 

11.3.1.1.  VE 150 

MULTIVITAMINAS  A    Não existem provas de que o suplemento de vitaminas 

possa prevenir a fenda labial e/ou do palato; o suplemento 

de folatos nas primeiras semanas pode reduzir o risco de 

defeitos do tubo neural. 

11.3.1.3.  PROTOVIT N 

 

CLORETO DE 

POTÁSSIO 

B    O uso de suplementos de potássio na gravidez só deve 

ocorrer quando estritamente necessário e sob vigilância 

médica. 

11.3.2.3.  CLORETO DE POTÁSSIO RETARD ZYMA 

 

GRUPO 12 – CORRETIVOS DA VOLEMIA E DAS ALTERAÇÕES ELETROLÍTICAS 

CLORETO DE 

POTÁSSIO 

B    O uso de suplementos de potássio na gravidez só deve 

ocorrer quando estritamente necessário e sob vigilância 

médica. 

12.2.4.  CLORETO DE POTÁSSIO RETARD ZYMA 

GRUPO 13 – MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES CUTÂNEAS 

SULFADIAZINA  B    V. Sulfonamidas.  13.1.2.  SILVEDERMA 

CICLOPIROX  BM    Não são conhecidas referências a malformações na 

sequência de aplicação cutânea. 

13.1.3.  MYCOSTER; NIOGERMOS; 

SEBIPROX 
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CLOTRIMAZOL  B    Não há contra‐indicações ao uso intravaginal.  13.1.3.  CLOTRIMAZOL MG; CANESTEN; CLOTRIMAZOL 

LABESFAL; DIOMICETE; GINO‐CANESTEN; GINO‐

CANESTEN 1; MICOLYSIN; PAN‐FUNGEX 

FENOTRINA  B    Não existem dados disponíveis pelo que não deverá ser 

utilizado durante a gravidez. 

13.1.5.  PARASIDOSE 

GRUPO 14 – MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS 

TRAMAZOLINA  B    Nunca foram evidenciados efeitos nocivos na gravidez.  14.1.1.  RHINOSPRAY 

GRUPO 15 – MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES OCULARES 

AZITROMICINA  BM    Não existem dados disponíveis; o produtor recomenda 

usar apenas se não existem alternativas disponíveis. 

15.1.1.  AZITROMICINA MG; AZITRIX; AZITROMICINA 

BALDACCI; AZITROMICINA GENERIS; 

AZITROMICINA UNIZITRO; AZYTER; ZITHROMAX 

EPINASTINA  B    V. Anti‐histamínicos H1.  15.2.3.  RELESTAT 

RETINOL  A (X, se em doses 

sup. às nec.diárias 

– acima de 8.000 

UI/dia) 

  As doses excessivas são teratogénicas em animais, mas é 

pouco provável que seja perigoso em doses terapêuticas; 

o défice materno pode aumentar a probabilidade de 

transmissão do VIH da mãe para o feto e atraso do 

crescimento no 1º ano de vida. 

15.6.3.  VITAMINOFTALMINA A 
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Anexo 10 – Panfleto sobre proteção solar 

 

 



Farmácia de São Paio 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

106 
 



Farmácia de São Paio 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

1 
 

 


