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Resumo 

 

É parte integrante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas o estágio curricular. 

Este é o elo de ligação entre o estudo teórico, e a realidade profissional do farmacêutico. O que 

permite ao Farmacêutico em formação ter contacto direto com o papel desempenhado por este 

na farmácia e na sociedade, sendo assim uma forma real de aprendizagem. 

Após uma experiência bastante enriquecedora a nível hospitalar, chegou a altura de 

contactar com outra vertente do trabalho do farmacêutico, a Farmácia Comunitária.  

À séculos que a população tem recorrido a pessoas conhecedoras das propriedades de 

certas plantas, animais e minerais, em caso de doença. Assim sendo, podemos admitir que a 

profissão de farmacêutico (embora nem sempre tenha tido esta designação) já é antiga em 

Portugal e no Mundo.    

No entanto, hoje em dia, a Farmácia não é apenas um lugar de dispensa de medicamentos, 

mas também um local de prestação de cuidados de saúde, que oferece à população serviços úteis 

no controlo e despiste de patologias. Mas mais do que isso, é o lugar onde a população encontra 

alguém disponível para ouvir as suas queixas e problemas, que tentará sempre que possível dar-

lhes resposta ou aconselhar sobre o caminho a seguir.  

O Farmacêutico, como único profissional capaz de executar todas as competências 

associadas ao medicamento, assume um papel muito importante na cadeia do medicamento, já 

que ele tem o último contacto com o utente medicado.  Cabe portanto ao Farmacêutico prestar 

ao utente todas as informações relevantes sobre o produto e fazer farmacovigilâcnia, de modo a 

garantir a qualidade do tratamento. Deste modo, o atendimento ao público acarreta uma enorme 

responsabilidade.  

Assim sendo, um dos aspetos que tem de ser contínuo nesta profissão é a atualização de 

conhecimentos. Uma vez que diariamente são feitas novas descobertas, e constantemente 

surgem novos produtos; compete assim ao Farmacêutico manter-se apar das inovações, de modo 

a poder prestar o melhor aconselhamento possível ao utente.  

Durante o estágio consegui perceber o papel essencial que o Farmacêutico desempenha e 

julgo que cabe a todos os profissionais desta área continuar a valorizar o nome do Farmacêutico, 

atuando com responsabilidade. 

Neste relatório, serão descritos os conhecimentos adquiridos ao longo destes 4 meses na 

Farmácia da Mata Real, bem como as atividades desenvolvidas e o papel do Farmacêutico no 

funcionamento da farmácia comunitária, dando ainda atenção ao acompanhamento de alguns 

casos clínicos.  
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PARTE 1  

 

1. Apresentação e Organização da Farmácia da Mata Real 

 

1.1 Aplicação na Farmácia 

Segundo o Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto, a Direção Técnica da Farmácia 

é assegurada em permanência por um Farmacêutico 
1
. 

No caso da Farmácia da Mata Real (FMR) a propriedade e direção técnica são assumidas 

pela mesma pessoa, a Dra. Inês Loureiro.  

 

1.2. Localização e horário de funcionamento 

 

A FMR localiza-se na Rua da Ponte Real, nº 108-112, junto a uma das principais artérias 

da cidade.  

O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h30 e aos 

sábados das 9h00 às 13h00. Sendo que de 3 em 3 dias esta de serviço, e de 3 em 3 semanas fica 

de serviço ao fim de semana, alternando com duas farmácias da cidade de Paços de Ferreira.  

No que diz respeito ao espaço físico interior e exterior, as instalações respeitam as normas 

das Boas Práticas Farmacêuticas e do DL nº 307/2007.  

Relativamente ao 

espaço exterior, existem 

duas cruzes, uma na 

fachada do edifício, que 

corresponde à cruz das 

Farmácias Portuguesas, 

nas quais a FMR se 

insere, e uma cruz verde 

luminosa, que permite a fácil identificação da Farmácia, principalmente à noite, o que permite 

ao utente saber se a Farmácia se encontra ou não de serviço.  

A fachada é constituída por uma porta de vidro que dá acesso à área de atendimento ao 

público, duas montras de vidro, nas quais são publicitados alguns produtos de venda livre, e 

uma segunda porta, que dá acesso à área de receção de encomendas, e que nas noites de serviço, 

é utilizada pelo utente de modo a ter acesso a um postigo (Fig. 1).  

Fig. 1 – Fachada da Farmácia da Mata Real 



                   Relatório Farmácia Comunitária 2014/2015 

 

2 

 

O interior da Farmácia é constituído por 8 áreas físicas principais, área de atendimento ao 

público, gabinete farmacêutico, zona de receção de encomendas, área de armazém, gabinete do 

diretor técnico, vestiário, laboratório e instalações sanitárias.  

1.3. Recursos Humanos  

A FMR tem ao seu dispor uma equipa formada por 7 elementos com funções distintas, 

assim sendo, a equipa de trabalho é composta pela Diretora Técnica, pelo Farmacêutico 

Adjunto, pelo Farmacêutico Adjunto substituto, por 4 Técnicos de Farmácia, estando cada um 

devidamente identificado.  

 

1.4. Sistema Informático 

 

Os computadores existentes na FMR estão equipados com o Sifarma 2000
®
. Este sistema é 

utilizado para a maior parte dos procedimentos, desde a gestão de stocks, controlo de validades, 

processamento do receituário e realização e receção de encomendas.  

Cada utilizador possui um código e palavra-passe próprio de acesso ao sistema, que lhe 

possibilita a utilização de diversas ferramentas.  

 

2. Encomendas e Aprovisionamento  

 

2.1. Gestão de stocks 

 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas, “Deve ser garantida a gestão do stock de 

medicamentos e de outros produtos de saúde, de forma a suprir as necessidades dos doentes” 
2
. 

Assim sendo, à farmácia compete garantir o controlo entre os produtos encomendados e 

dispensados, evitando que existam ruturas de stock ou stocks em excesso, impedindo que exista 

expiração de prazo de validade (PV), o que levaria a perda de rendimento. Por isso mesmo, um 

dos fatores chave a ter em conta aquando da aquisição dos produtos é a sazonalidade, há em 

produtos que, de acordo com a época, apresentam diferente procura. Um bom exemplo da 

sazonalidade são os protetores solares (Verão), e os antigripais (Inverno). Para além disso, é 

indispensável ao farmacêutico que faz as aquisições ter em conta o tipo de clientes que 

frequentam a farmácia, pois diferentes fachas etárias procuram diferentes produtos. Existem 

ainda outros fatores que tem de ser contemplados no momento da compra, como a rotatividade, 

o custo de aquisição, o PV, as condições de pagamento e de aquisição que os fornecedores ou 

laboratórios garantem. Neste ponto, o Sifarma 2000
® 

acaba por ser uma ferramenta 
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indispensável, permitindo ao Farmacêutico, verificar a rotatividade dos produtos, tornando mais 

simples a tomada de decisões.  

Para que não ocorra rutura de stocks, a criação de pontos de encomenda, ou seja, são 

determinadas quantidades mínimas e máximas fixas para um determinado produto ou 

medicamento, e sempre que o stock mínimo seja atingido, automaticamente é gerada uma 

proposta de encomenda. Esta é outra funcionalidade proporcionada pelo SIFARMA 2000
®
. No 

entanto, cabe sempre ao Farmacêutico avaliar a proposta de encomenda, que pode ser alterada 

de modo a ir ao encontro das necessidades da farmácia, procedendo depois à sua aprovação.  

Outra funcionalidade do Sifarma 2000
®
 que se torna muito útil aquando da receção de 

encomendas, é a notificação à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P.(INFARMED) de produtos de saúde e medicamentos que são encomendados, mas que não 

são rececionados por estarem esgotados.  

 

2.2. Fornecedores 

 

A aquisição de produtos tanto pode ser feita diretamente aos laboratórios, como a 

distribuidores grossistas. No caso da FMR, grande parte das encomendas são feitas a dois 

distribuidores grossistas, a Cooprofar e a Aliance Healthcare. Sendo que o primeiro faz três 

entregas diárias na farmácia, pela manhã, ao início da tarde e ao fim da tarde. Já a Aliance 

Healthcare, efetua entregas, sempre que lhe são feitas encomendas, duas vezes por dia, de 

manhã e a meio da tarde.  

No processo de escolha do fornecedor devem ser analisadas as condições financeiras 

oferecidas, a rapidez de entrega, bem como a facilidade de devolução e disponibilidade dos 

produtos.  

 

2.3. Realização, Conferência e Receção de encomendas 

 

Aos grossistas, as encomendas podem ser feitas por três vias: telefone, instantâneas/gadget 

e diárias informatizadas. Tanto as encomendas pelo telefone como instantâneas/gadget 

apresentam a grande vantagem de poderem ser feitas no momento do atendimento, o que 

permite ao Farmacêutico informar de imediato o utente sobre disponibilidade/indisponibilidade 

do produto, preço, e no caso dos produtos de venda livre, ter acesso ao preço de venda, o que 

lhe permitirá conhecer o preço de venda ao público (PVP). Já as encomendas diárias 

informatizadas, por norma correspondem aos produtos que atingem o stock mínimo fixo, 

resultando numa proposta de encomenda que é realizada a um fornecedor específico, 

predefinido na ficha de produto no Sifarma 2000
®
. 
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No que diz respeito às encomendas diretas aos laboratórios, elas podem ser efetuadas por e-

mail, contacto telefónico ou reunião presencial com um representante da marca.  

A entrega das encomendas é posteriormente feita na farmácia em contentores próprios 

(“banheiras”), caixas de cartão, ou contentores térmicos, se o produto necessitar de ser 

conservado a uma temperatura entre 2-8ºC (por exemplo, insulinas, vacinas e alguns colírios).  

No momento da receção da encomenda, é dada entrada dos produtos no sistema 

informático. Para isso é usada a fatura que acompanha a encomenda. O número da fatura, data e 

valor total da encomenda são introduzidos, e seguidamente, procede-se à leitura ótica dos 

códigos de barras ou Código Nacional do Produto.  

Para cada produto é verificado o PV, que deve ser alterado sempre que o stock se encontre 

nulo ou se este for inferior ao existente; o estado da embalagem; a quantidade encomendada e 

recebida; e o PVP no caso dos produtos com preço marcado. Seguidamente, confere-se o Preço 

de Venda à Farmácia e o preço e margens dos produtos de venda livre, por fim, compara-se o 

valor final indicado pelo sistema e o valor da fatura, que devem ser concordantes.  

No que diz respeito aos produtos de venda livre, após a receção, estes necessitam de ser 

etiquetados. A etiqueta deve conter o PVP, que equivale ao preço a que a farmácia comprou o 

produto, acrescido da margem de comercialização da farmácia e do Imposto de Valor 

Acrescentado, que também deve vir descrito na etiqueta.  

Um caso específico, é o dos medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos. Neste caso, a 

fatura é acompanhada por uma guia de requisição para cada um destes medicamentos com um 

número correspondente, corretamente assinada e autenticada. O fornecedor deve conservar a 

requisição por três anos, bem como o requisitante, que deve guardar a cópia da requisição por 

três anos 
3
. 

 

2.4. Armazenamento 

 

A FMR apresenta um armazém dividido em 3 partes. Numa primeira parte, encontram-se 

as gavetas onde os medicamentos éticos e genéricos estão organizados primeiramente por forma 

farmacêutica. Dentro desta, estão organizados alfabeticamente, no caso dos medicamentos 

éticos pela marca registada e no caso dos genéricos por ordem de princípio ativo e laboratório. 

Tendo sempre em conta que a organização é feita de acordo com os critérios de cedência em 

primeiro lugar do medicamento com menor PV (Frist-expired-Frist-out).  

Numa segunda e terceira parte, encontra-se um armazém geral, onde são armazenados 

produtos que existem em maior quantidade no stock, produtos de menor rotatividade e de 

grande volume.   
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Existe ainda um frigorífico em que são armazenados os produtos que necessitam de uma 

temperatura de conservação entre os 2 e 8ºC, sendo que a temperatura é monitorizada e 

registada por sensores, cujos dados podem ser descarregados e analisados. 

2.5. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos PV é indispensável para assegurar a segurança e eficácia de um 

medicamento. Desta forma, na FMR a cada mês são emitidas listas de produtos, geradas 

informaticamente, cujo PV expira nos próximos três meses. A verificação destes produtos é 

feita manualmente pelo colaborador encarregado do controlo dos PV. Caso o PV não esteja 

correto é corrigido na ficha do produto, caso existam produtos cuja validade termine nos 

próximos três meses, eles são retirados das gavetas e armazenados em local próprio, para serem 

abatidos do stock ou devolvidos ao fornecedor de origem.  

 

2.6. Devoluções 

 

Existem várias razões que podem determinar a devolução de produtos farmacêuticos, a 

saber: término do PV; produto pedido por engano; embalagem danificada ou produto alterado; 

preço do produto ser demasiado elevado em relação a outro fornecedor; produto rececionado 

não corresponder ao que foi encomendado; produtos retirados pela emissão de circulares 

informativas do INFARMED ou pelo próprio detetor da Autorização de Introdução no 

Mercado; alteração do PVP do produto.  

O Sifarma 2000
® 

em “Gestão de devoluções”, permite realizar as mesmas, sendo necessário 

identificar o fornecedor do produto a devolver, a fatura de origem, as quantidades, e claro, o 

motivo de devolução. Seguidamente, o sistema cria uma nota de devolução em triplicado, 

permitindo que duas vias sejam enviadas para o fornecedor e uma fique arquivada na farmácia. 

Simultaneamente, o Sifarma 2000
®
 envia esta nota à Autoridade Tributária.  

É possivel as devoluções serem regularizadas com produtos ou notas de crédito emitidas 

pelos fornecedores. Mas caso a devolução não seja aceite o prejuízo ficará a cargo da farmácia.   

 

2.7. Experiência pessoal 

 

Entre as primeiras tarefas realizadas no estágio encontra-se a conferência, receção e 

armazenagem de encomendas, o que me permitiu familiarizar com o local de armazenagem, 

espaços da farmácia e produtos, o que é indispensável para um atendimento eficaz.  

Ao realizar estas tarefas compreendi que é necessário criar encomendas, caso esta não 

esteja criada por via informárica, antes de ser dada entrada dos produtos. O que pode ser feito na 
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ferramenta “Gestão de encomendas”, sendo necessário indicar o fornecedor de origem, bem 

como os produtos e suas quantidades. No seguimento deste processo, fui-me dada a 

oportunidade de criar fichas de produto, para novos produtos que entravam na farmácia, 

preenchendo o local de armazenamento, fornecedor principal, a emissão de etiqueta na entrada 

para produtos de venda livre e a introduçáo de códigos de barras como código alternativo ao 

Código Nacional do Produto.  

 Durante esta fase tive também oportunidade de fazer o controlo de PV. 

Noutra vertente, no início do estágio foi possível ler alguns folhetos informativos, de modo 

a conhecer melhor as posologias, indicações terapêuticas e contraindicações, de modo a estar 

mais segura e apta no atendimento ao público.  

 

3. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

A cedência de medicamentos é uma tarefa de grande responsabilidade para o Farmacêutico, 

em que ele tem de pôr em prática os conhecimentos sobre os medicamentos. Esta tarefa implica 

a avaliação da medicação dispensada, tendo sempre em conta a identificação de problemas e a 

resolução dos mesmos, de modo a garantir a segurança e saúde o utente 
2
. 

Este é também o momento que permite ao Farmacêutico criar empatia com o utente e 

garantir a sua confiança, fidelizando-o.  

3.1. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

 

3.1.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

 

Os medicamentos são considerados Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) se 

forem de encontro a uma das seguintes condições: direta ou indiretamente, possam constituir 

risco para a saúde do doente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

usados sem vigilância médica; caso sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam; caso contenham substâncias ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou efeitos adversos seja indispensável 

aprofundar; ou sejam medicamentos destinados a ser administrados por via parentérica 
4
. 

Estes medicamentos, podem ser classificados em: 

  Medicamentos de receita médica não renovável: medicamentos que se destinam a 

tratamento de curta duração. Em cada receita podem estar prescritas no máximo 4 embalagens, 

até quatro medicamentos distintos. Sendo que por cada medicamento, podem ser prescritas até 

duas embalagens, exceto medicação em unidose; neste caso, podem ser prescritas até 4 

embalagens iguais na mesma receita. Estas receitas têm validade de 30 dias 
5
.  
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  Medicamentos de receita médica renovável: medicamentos usados para tratamentos 

prolongados, podendo ser adquiridos mais que uma vez sem que seja necessário nova prescrição 

médica. Por isso mesmo a receita é emitida em triplicado (3 vias), que podem ser utilizadas uma 

de cada vez, se o utente assim o desejar. Estas receitas possuem uma validade de seis meses 

desde a data de emissão. No que diz respeito ao modelo aplicado para estas receitas, é 

semelhante ao das receitas de medicamentos de receita médica não renovável, mas deve constar 

o número da via correspondente em cada exemplar 
5
.  

  Medicamentos sujeitos a receita médica especial: medicamentos que contenham (em 

dose não dispensada de receita) uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópico e benzodiazepinas nos termos do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro; caso possam dar 

origem a riscos de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizado para fins 

ilegais, quando utilizados de modo anormal; ou contenham uma substância, que pela sua 

novidade ou propriedades, seja considerada, por precaução, incluída nas situações previstas na 

alínea anterior 
[4]

. Por isso mesmo, no momento da dispensa destes produtos, é necessário 

preencher no sistema informático um formulário com informações acerca do prescritor, do 

doente e do adquirente. Estes produtos devem ser prescritos individualmente por receita e as 

receitas podem ser renováveis 
5
. 

  Medicamentos de receita médica restrita: medicamentos de utilização reservada a meios 

especializados, por se destinarem a uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo diagnóstico seja 

feito apenas em meio hospitalar, ou se destinarem a pacientes em tratamento ambulatório 
5
.  

 

3.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), também designados OTC 

(over-the-counter), são aqueles que não preencham as condições descritas acima para os 

MSRM. Estes medicamentos não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação 

que define o regime de comparticipação.  

Estes medicamentos devem conter indicações terapêuticas, como a lista de situações em 

que é aconselhado o seu uso, de forma a permitir ao utente recorrer à automedicação 
6
.  

Os MNSRM podem ser dispensados por indicação médica ou por aconselhamento 

farmacêutico. Mas o DL n.º 134/2005, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo DL nº 

238/2007, de 19 de junho, veio estabelecer o regime da venda deste tipo de produtos fora das 

farmácias. Sendo importante realçar, que no caso dos MNSRM comparticipados, a 

comparticipação não será feita se o medicamento for dispensado nos Locais de Venda de 

MNSRM 
7
. Mas mais importante, esta nova lei pode comprometer uma correta gestão da 

terapêutica.  
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3.1.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

 

Os Produtos cosméticos e de higiene corporal compreendem qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, como é o caso da epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e mucosas bucais, com a finalidade exclusiva ou principal, de os 

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

odores corporais 
8
. 

Os Produtos cosméticos e de higiene corporal são regulados pelo Regulamento n.º 

1223/2009 de 30 de Novembro, pelo DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, alterado pelos DL n.º 

115/2009, de 18 de maio, DL n.º 113/2010, de 21 de outubro, DL n.º 63/2012, de 15 de março e 

DL n.º 245/2012, de 09 de novembro 
9
. 

Estes produtos fazem parte do dia-a-dia do utente, e a farmácia é um lugar de destaque para 

a sua aquisição, uma vez que é feito o aconselhamento dirigido as necessidades de cada utente. 

Contudo, a preparação específica para o aconselhamento deste tipo de produtos só é conseguida 

em formações disponibilizadas, já que ao longo do curso esta temática é abordada 

superficialmente devido à vasta gama disponível.  

 

3.1.4. Produtos e medicamentos de uso veterinário  

 

O DL n.º 148/2008, de 29 de julho consolidou a legislação relativa aos medicamentos 

veterinários, definindo a Direção-Geral Veterinária como responsável pela qualidade, segurança 

e eficácia dos medicamentos veterinários 
10

. 

Estes produtos desempenham um papel importante na manutenção da saúde e bem-estar 

dos animais, prevenindo e tratando vários problemas, tendo sempre presente a proteção da saúde 

pública.  

No caso da FMR, por se localizar junto a zonas rurais e junto a uma clínica veterinária, são 

dispensados bastantes medicamentos de uso veterinário, mediante a apresentação de receita 

veterinária ou receita médica veterinária. Entre os produtos mais solicitados encontram-se os 

desparasitastes externos, como FRONTLINE
®
 (Sanofi) ou ADVANTIX

®
 (Bayer), e internos, 

como o TENIL VET
®
 (AtralCipan) ou o STRONGID

®
 (pFizer), bem como os anti-

concecionais, como PILUSOFT
®
 (Laboratoires Moureau).  
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3.1.5. Medicamentos homeopáticos 

 

O DL n.º 94/95, de 9 de maio, que estabelecia o regime jurídico de introdução no mercado, 

fabrico, comercialização, rotulagem e publicidade dos produtos homeopáticos para uso humano, 

foi entretanto revogado nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do DL n.º 

176/2006, de 30 de agosto, passando os produtos farmacêuticos homeopáticos a denominar-se 

medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado e a ser regidos pelos artigos 137.º a 

140.º deste diploma 
11

.    

Os medicamentos homeopáticos são aqueles que são obtidos de substâncias denominadas 

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

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

Membro, e que pode conter vários princípios 
6
. 

Na FMR, este tipo de medicamentos não tinha grande expressão, sendo que o produto 

homeopático mais procurado ou aconselhado é o xarope STODAL
®
 (Boiron).  

 

3.1.6. Produtos Fitoterápicos 

 

Estes produtos são definidos como “qualquer medicamento que tenha exclusivamente 

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

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

com uma ou mais preparações à base de plantas” 
12

. O DL nº 176/2006, de 30 de agosto regula 

os medicamentos tradicionais à base de plantas 
6
.  

Este tipo de produtos, continua hoje em dia a ter grande procura, uma vez que a população 

continua a considerá-los mais naturais, e consequentemente, mais seguros. No entanto, cabe ao 

Farmacêutico informar o utente, que mesmo sendo naturais, este tipo de produtos possuem 

efeitos adversos, estando atento às possíveis interações medicamentosas.  

Na FMR, os produtos mais procurados eram para o tratamento de insónias, sobretudo 

produtos à base de Valeirana, de problemas gastrointestinais, como obstipação, ou para 

emagrecimento.  

 

3.1.7. Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial  

 

O DL n.º 74/2010, de 21 de junho, regula as normas que dizem respeito aos géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial. Esta categoria engloba produtos que devido 
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à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem dos produtos alimentícios 

de consumo corrente, uma vez que são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com indicação específica 
13

.    

Deste modo, este tipo de alimentos, deve corresponder às necessidades nutricionais de 

pessoas com alterações no seu metabolismo, do processo digestivo, com condições 

fisiopatológicas especiais (como, doença celíaca, intolerantes à lactose e doenças oncológicas) e 

latentes ou crianças de baixa idade 
13

.  

 Este tipo de produtos é bastante procurado, principalmente para o controlo de peso e 

fadiga física e intelectual, entre outros. No entanto, é necessário ter em atenção, que os 

suplementos alimentares não são isentos de efeitos adversos, e mais, que não são alvo de 

farmacovigilância, pois não são da responsabilidade do INFARMED, mas sim do Gabinete de 

Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do 

Território (DL nº 176/2006, de 30 de agosto) 
14

. 

Na FMR estão disponíveis diferentes produtos para alimentação especial, a saber, leites 

adaptados, leites de transição, papas (lácteas ou não) e suplementos nutricionais para adultos, 

como a gama FORTIMEL
®
 (Nutricia). Durante o estágio, percebi que a população sabe da 

disponibilidade dos leites e papas, mas que a grande maioria dos utentes desconhece a 

existência de suplementos nutricionais para a alimentação entérica.  

 

3.1.8. Medicamentos e produtos manipulados 

 

Um medicamento manipulado é “ qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” 
15

.  

Este tipo de produtos tem o objetivo de colmatar lacunas existentes a nível da indústria 

farmacêutica, ou fazer adaptações de posologia e ajustes ao perfil fisiopatológicos de cada 

pessoa.  

Os medicamentos e produtos manipulados são preparados segundo a apresentação de 

receita médica. Tratando-se de uma fórmula magistral ou seguindo as orientações da 

Farmacopeia ou Formulário, é obtido um preparado oficinal que se destina a ser dispensado aos 

utentes da farmácia 
16

. 

Este tipo de medicamentos é regulado pelo DL n.º 95/2004, e na sua produção devem ser 

seguidas as boas práticas descritas na Portaria n.º 594/2004 
17

. Portanto, antes de iniciar a 

preparação o farmacêutico deve garantir que as matérias-primas usadas satisfazem os requisitos 

das respetivas monografias da Farmacopeia Portuguesa ou de outras Farmacopeias da 

Comunidade Europeia, analisando o boletim analítico que acompanha cada substância. Durante 

a produção deve elaborar a ficha técnica de preparação com a devida identificação do nome do 
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medicamento e a quantidade preparada, as matérias-primas utilizadas (quantidades e número de 

lote), a técnica de preparação, PV, a análise organolética e o PVP. Por fim, o medicamento 

manipulado deve ser corretamente rotulado, com indicação do nome do doente, forma 

farmacêutica, número de lote, PV, condições de conservação, via de administração, posologia, 

identificação da farmácia e do diretor técnico e recomendações especiais para a utilização 

(como, “uso externo”, “manter fora do alcance das crianças”, “agitar antes de usar”, entre 

outras) 
18

. 

A portaria n.º 769/2004, de 1 de julho estabelece que o cálculo de venda ao público dos 

medicamentos manipulados deve ter em conta os honorários de preparação, valor das matérias-

primas e dos materiais de embalagem. Assim o PVP dos medicamentos manipulado é o 

resultado da aplicação da fórmula: (Valor do honorários + Valor das matérias-primas + Valor 

dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do Imposto de Valor Acrescentado à taxa 

em vigor (6%). Em relação ao cálculo dos valores dos honorários está dependente de um fator, 

atualizado anualmente, que varia consoante a forma farmacêutica e da quantidade preparada 
19

.  

É preciso ter em conta que há um regime de comparticipação para alguns medicamentos 

manipulados de 30% do seu preço, estabelecido pelo Despacho n.º 18694/2010, de 18 de 

novembro 
20

.  

Durante o estágio na FMR tive oportunidade de preparar alguns manipulados: Suspensão 

Oral de Trimetropim a 1% e Solução Alcoólica de Ácido Bórico à Saturação (Anexo I). No 

entanto, estas preparações eram esporádicas, e na FMR apenas eram preparados alguns 

manipulados, sendo que quando era necessário preparar manipulados mais complexos era feita 

uma encomenda à Farmácia dos Clérigos. 

 

3.1.9. Dispositivos médicos  

 

Dispositivos médicos (DM) são “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo (...) destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de 

diagnósticos ou terapêuticos (…) 
21

. Estes são regulamentados pelo DL n.º 145/2009, de 17 de 

junho.  

Os DM podem apresentar várias finalidades desde diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento de uma doença ou lesão; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico e controlo da conceção 
21

.  

A FMR dispõe de vários DM, como testes de gravidez, luvas, seringas, tiras de medição de 

parâmetros bioquímicos, material de sutura e penso, preservativos, pulsos, joelheiras e pés 

elásticos, meias de descanso e de compressão, entre outros. 
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3.2. Interpretação e validação da prescrição médica 

 

A prescrição médica é representada fisicamente por uma receita, que hoje em dia 

maioritariamente realizada por via informática. As receitas manuais só presentam uma via e têm 

validade de 30 dias. Para serem válidas necessitam de uma justificação, como: falência do 

sistema informático, inadaptação do prescritor (previamente avaliada e validada pela ordem 

profissional), prescrição ao domicílio ou no caso de o clínico prescrever até 40 receitas por mês 

5
. Para além disso, nestas receitas é indispensável a presença da vinheta do médico, e no local de 

prescrição, deve constar a respetiva vinheta, se aplicável. Sendo necessário ter em conta que se a 

prescrição se destinar a um doente pensionista abrangido pelo regime especial, deve ser 

utilizada uma vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde 
22

.   

Existem um conjunto de regras que a receita deve obedecer de modo a poder ser feita a 

dispensa na farmácia, a saber: identificação do utente (nome e número de beneficiário), da 

entidade responsável, do médico prescritor e respetiva assinatura, do número da receita e do 

local de prescrição; validade da prescrição; designação do medicamento por denominação 

comum internacional (DCI), seguida ou não por nome comercial; identificação da dosagem, 

forma farmacêutica, número de unidades a dispensar e posologia 
18

. No entanto, cabe ao 

farmacêutico verificar a existência de possíveis interações medicamentosas, contraindicações, 

alergia ou intolerância e posologia estabelecida.  

O médico pode prescrever por DCI e o doente tem a possibilidade de escolher um 

medicamento que se encontre dentro do mesmo grupo homogéneo, ou seja, com o mesmo 

Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos e corresponda à mesma forma 

farmacêutica, número de unidades e dosagem. No entanto o médico pode indicar, na receita, de 

forma clara e expressa, as justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento 

prescrito com denominação comercial. Estas apresentam as seguintes menções 
23

: 

“Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º ” – medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito; 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º ” – intolerância ou reação adversa prévia a um 

medicamento com a mesma substância ativa (outra denominação comercial); 

“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º ” – medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração superior a 28 dias. Em que o doente caso pretenda, pode optar por 

um medicamento similar, com preço inferior ao do medicamento prescrito.  

É obrigatório que estas exceções sejam devidamente assinaladas no sistema informático de 

modo a ficarem claras no verso da receita após a impressão, como expressa o Ofício Circular n.º 

1162/2013. Portanto, no verso da receita pode surgir a informação “Exerci o direito de opção 
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para medicamento com preço superior ao 5º mais barato”, caso a receita venha prescrita por 

DCI, sem qualquer exceção e o medicamento dispensado tenha um PVP maior que o PVP5. No 

caso de se tratar de uma exceção c) e o farmacêutico a assinalar devidamente na venda, no verso 

da receita surge a informação “Não exerci direto de opção” se o medicamento dispensado for 

medicamento prescrito pelo médico, ou a informação “Exerci o direito de opção por 

medicamento mais barato que o prescrito para a continuidade terapêutico de tratamento superior 

a 28 dias”, caso o medicamento dispensado tenha preço inferior ao indicado na receita.  

Se os medicamentos dispensados não possuírem grupo homogéneo e consequentemente 

PVP5, o Sifarma 2000® não imprimirá qualquer frase relativa ao exercício do direito de opção 

24
. 

O passo seguinte passa pela cedência dos medicamentos corretos, em que o farmacêutico 

tem de garantir a informação sobre a existência de medicamentos biossimilares, esclarecimento 

de todas as dúvidas relativas à posologia oralmente e/ou por escrito, a ocorrência de possíveis 

efeitos adversos e as condições de conservação especiais, caso seja necessário.  

O último passo é o seguimento farmacoterapêutico do doente, identificando possíveis 

reações adversas e consequente notificação ao INFARMED, erros de posologia e adotar 

estratégias para resolução dos mesmos, ou seja, Farmacovigilância.  

 

3.3. Subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos 

 

O DL n.º 103/2013, de 1 de outubro conduz à alteração do DL n.º 48-A/2010, de 13 de 

maio e deixa bem clara a existência de comparticipação nos medicamentos dispensados na 

Farmácia Comunitária 
25,26

. A comparticipação corresponde à fração do preço de um MSRM 

que é financiada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou outras entidades, através de acordos 

estabelecidos.  

Para o utente, o preço de um MSRM vai depender do regime de comparticipação em que se 

insere, Regime Geral ou Regime Especial, e do escalão em que se inclui o medicamento, e a 

comparticipação só é possível com a apresentação de receita médica. A comparticipação do 

Estado é fixada de acordo com alguns escalões baseados na classificação farmacoterapêutica, 

apresentando o escalão A, uma comparticipação de 90%, o escalão B, 69%, o escalão C, 37% e 

o escalão D, 15% 
26-29

. 

Em função do beneficiário o regime de comparticipação especial engloba dois tipos de 

situações: pensionistas cujo rendimento “não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida” 
28,29

. Nestas situações a receita faz-se representar por um ”R” junto aos dados do 

utente ou uma vinheta ver, no caso das receitas manuais e a comparticipação integrada no 

escalão A aumenta 5% e nos restantes escalões 15% 
26

. Algumas patologias especiais, como dor 
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oncológica, dor crónica, doença de Alzheimer, Lúpus e Psoríase, apresentam comparticipações 

especiais, que variam de acordo com a patologia, mas os medicamentos considerados 

imprescindíveis para a vida dos doentes são comparticipados a 100%. No entanto, é 

indispensável para que a comparticipação seja feita que na receita seja feita menção ao respetivo 

diploma legal que consagra o respetivo regime 
26-29

. 

Outra situação especial de comparticipação é o “Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo de Diabetes”, em que o estado comparticipa 85% do PVP das tiras-teste em 100% do 

PVP das agulhas seringas e lancetas, de todos os utentes diabéticos do SNS e outros subsistemas 

de saúde 
29,30

.  

O caso dos trabalhadores migrantes é outra situação especial, em que a Receita Médica 

(RM) deverá conter a palavra “MIGRANTE”, para além do nome do trabalhador e entidade 

responsável 
22

.  

Na situação de prestação de cuidados no âmbito de doença profissional da qual o utente é 

portador, a RM deverá identificar como entidade financeira responsável o Centro Nacional de 

Proteção de Riscos Profissionais e no número de beneficiário, o número atribuído pelo Centro 

Nacional de Proteção de Riscos Profissionais 
22

.  

Existem ainda casos em que o utente beneficia de uma complementaridade, ou seja, uma 

dupla comparticipação repartida entre o Estado e outro organismo, pagando o utente um valor 

menor pelos medicamentos, como é o caso de seguros de saúde, Serviços de Assistência Médica 

Social (SAMS), trabalhadores dos correios, Portugal Telecom ou EDP (Energias de Portugal). 

Nestes casos é necessário tirar uma cópia da RM e do cartão do serviço de saúde (no verso da 

cópia da RM). A RM original é destinada à comparticipação pelo SNS, enquanto a cópia da RM 

se destina à comparticipação referente à entidade respetiva de complementaridade.    

Este regime era ainda partilhado por outras entidades que a partir de 1 de abril de 2013 

sofreram alteração e passaram a usufruir apenas da comparticipação habitual do SNS, tal como 

o determinado pelos Despacho n.º 4005/2013, de 18 de março e Despacho n.º 4631/2013, de 22 

de março, a saber: Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas 

(ADSE), Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), Sistema de 

Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD PSP) e o Sistema de Assistência 

na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD GNR) 
31-33

. 

Durante o estágio na FMR contactei com vários organismos de comparticipação, sendo Os 

Serviços de Assistência Médica Social um dos mais comuns. Uma das maiores dificuldades que 

senti foi em alguns casos identificar o organismo e o respetivo código no sistema informático.  

 

3.4. Conferência de Receituário e Medicação 
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Depois da dispensa de um MSRM, é impresso no verso da receita um documento de 

faturação, que contém a identificação da farmácia, preço total de cada medicamento, valor total 

da receita, encargo do utente em valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do 

Estado em valor por medicamento e respetivo total, data da dispensa, número de registo dos 

medicamentos em carateres e código de barras, número da receita e lote. Para além disto, o 

verso da receita deve ainda conter a assinatura do profissional que a aviou, data e carimbo da 

farmácia. 

Ao longo do dia as receitas são agrupadas, por organismo, lote e número (cada lote tem 30 

receitas, com exceção do último lote do mês) para serem conferidas. Na FMR a verificação é 

sempre feita por 3 farmacêuticos para minimizar a probabilidade de erro. Caso se detete algum 

erro deve proceder-se à correção através da alteração da receita no lote ou mesmo o abate da 

mesma. Sempre que o erro possa afetar diretamente o utente, este é contactado de imediato. 

Reunidas e revistas as 30 receitas do lote, é emitido o Verbete de Identificação do mesmo que 

contém a identificação da farmácia (nome e código da Associação Nacional de Farmácias - 

ANF), mês e ano, entidade e plano de comparticipação, tipo, número de lote, de receitas e de 

etiquetas, PVP, importância paga pelo utente e valor da comparticipação total 
34

. 

No final do mês, a faturação é fechada e procede-se ao envio, até ao dia 10 do mês em 

causa, para o Centro de Conferência de Faturas do SNS (CCF), de todas as receitas do SNS, 

conjuntamente com o verbete, relação resumo de lote, fatura mensal em triplicado, incluindo o 

original. As receitas dos restantes organismos são envidas para a ANF 
34,35

. 

Existe a possibilidade das receitas serem recusadas pelos organismos responsáveis pela 

comparticipação e nesse caso as receitas são devolvidas à farmácia acompanhadas pela 

justificação, sendo a comparticipação retirada. A fármácia analisa os erros e se possível corrige-

os e no mês seguinte, procede-se ao seu envio para a CCF, de modo a recuperar o montante das 

comparticipações. 

Durante o meu estágio na FMR tive oportunidade de participar no processo de organização 

das receitas por lotes de 30. Para além disso, tive oportunidade de participar no processo de  

conferência das receitas (embora as mesmas voltassem a ser conferidas pelos colegas) e na 

correção das mesmas. Assiste e aprendi a emitir verbetes quando os lotes estavam completos. E 

no final do mês de janeiro tive ainda oportunidade de assistir ao fecho da faturação e à 

organização de todas as receitas para envio ao CCF e ANF. 

4. Aconselhamento de MNSRM e Automedicação 

 

Em situações de transtornos menores, como gripes/constipações, alergias ou afeções da 

pele é comum o utente procurar orientação ou medicação por iniciativa própria. Sendo 
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responsabilidade do farmacêutico analisar os sintomas e decidir se pode sugerir um curso de 

tratamento ou se deve reencaminhar para o médico.  

Assim, surge o conceito de automedicação, como sendo a utilização de MNSRM de uma 

forma responsável, com a finalidade de aliviar e tratar situações passageiras e sem grande 

gravidade, autolimitante e num curto período de tempo 
[18]

. Assim, o Despacho n.º 17690/2007, 

de 23 de junho estabelece a lista de situações passiveis de automedicação, como as 

constipações, obstipação, diarreia, queimaduras de 1º grau, entre outras 
36

. 

Durante o estágio compreendi o importante papel que o Farmacêutico tem nestes casos, 

sendo uma das partes mais enriquecedoras da profissão e exigindo um grande conhecimento.  

 

5. Outros serviços farmacêuticos prestados na FMR 

 

5.1. Determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos 

 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica, devido a uma desordem endócrina de etiologia 

múltipla, caracterizada por um hiperglicemia crónica resultante de deficiências na secreção ou 

ação da insulina, ou ambas. O controlo regular dos níveis de glucose é essencial para o controlo 

da doença, pelo que o utente deve ser incentivado a efetuar estas determinações regularmente. 

Os valores de referência, em jejum devem ser inferiores a 126 mg/dL 
37

.  

As hiperlipidémias e as hipertrigliceridémias constituem um importante fator de risco das 

doenças cardiovasculares ateroscleróticas. Assim sendo, é cruxial manter estes valores 

controlados. Idealmente o colesterol total deve ser inferior a 190 mg/dL, quando medido em 

jejum (este pode ser determinado em qualquer altura do dia, no entanto os resultados não são tão 

fidedignos) 
38

. 

No que diz respeito aos triglicerídeos os valores de referência devem ser inferiores a 150 

mg/dL 
38

.  

Na FMR o mesmo aparelho é utilizado para realizar os três testes, pois é um método 

espetrometrico, no entanto cada teste tem cuvetes e enzimas próprias. No final das leituras é 

impresso um talão com os resultados, que é entregue ao utente ou estes são registados num 

cartão oferecido pela farmácia.  

Durante o meu estágio por diversas vezes pode executar este tipo de testes, já que a 

determinação da glicemia e do colesterol total são dos serviços mais requisitados por parte dos 

utentes. 

 

5.2. Medição da pressão arterial 
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A pressão arterial tem grande importância no que respeita as doenças cardiovasculares, daí 

a importância do seu controlo 
39

. Os valores de referência encontram-se representados na Tabela 

1.  

Valores de referência da pressão arterial 

 Pressão sistólico Pressão diastólica 

Ótima ≤ 120 mm Hg ≤ 80 mm Hg 

Normal 120 a 129 mm Hg 80-84 mm Hg 

Normal Alto 130 a 139 mm Hg 85 a 89 mm Hg 

Hipertensão ≥140 mm Hg ≥90 mm Hg 

 

Para estas medições é aconselhado o utente repousar por um período de 10 minutos 

dependendo do grau de atividade física que teve. Na FMR a medição era feita recorrendo a um 

esfigmomanómetro automático de braço. 

Durante o estágio na FMR pode realizar este tipo de medição, e dependendo dos resultados, 

prestar aconselhamento sobre medidas não farmacologicas ou mesmo aconselhar o utente a 

procurar o seu médico.   

 

5.3. Teste de gravidez 

 

Um teste de gravidez é um teste fácil de usar, que deteta rapidamente, na urina,  uma 

hormona que normalmente apenas é encontrada em mulheres grávidas, a gonodotrofina 

coriónica humana (hCG).  

Neste tipo de testes idealmente deverá ser usada a primeira urina da manhã, já que a 

concentração hormonal é maior, mas o teste pode ser feito a qualquer hora do dia.  

Esta determinação é feita com recurso aos usuais testes vendidos no mercado. No entanto, 

durante o estágio não tive oportunidade de realizar este tipo de testes, já que as clientes na sua 

maioria opta por comprar o teste e faze-lo em casa.  

 

5.4. Controlo do peso corporal 

 

A FMR tem ao dispor dos utentes uma balança automática que para além da determinação 

do peso do utente permite determinar a altura, calculando o respetivo Índice de Massa Corporal, 

que deve estar compreendido entre os 20 e os 25.  

Tabela 1 - Valores de referência da pressão arterial 39 
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5.5. Administração de Vacinas não incluidas no Plano Nacional de 

Vacinação  

 

A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro permitiu às Fármacias a prestação de uma 

nova série de serviços, nomeadamente a administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, como a vacina contra a Gripe sazonal.  

A administração deverá ser executada por Farmacêuticos com formação adequada 

reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos.  

 

5.6. Consultas de nutrição 

 

Este serviço é oferecido em parceria com a Slim Fito
®
. Uma nutricionista desloca-se à 

FMR às quartas-feiras pela manhã, de quinze em quinze dias. As consultas são realizadas por 

marcação.  

 

5.7. Rastreio Capilar 

 

Este serviço é  garantido em parceria com a Bioextratus
®
. Caso existam marcações uma 

técnica desloca-se à FMR.  
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PARTE 2 

 

1. Seleção dos temas a desenvolver ao longo do estágio na FMR 

 

No estágio, ocorre a adaptação e interligação entre tudo o que aprendemos em cinco anos 

de faculdade e a vida real. Por isso mesmo, é essencial criar uma boa relação com os utentes, 

tentando compreendê-los, auxilia-los e satisfazendo as suas dúvidas, sobre diferentes patologias 

e os fármacos envolvidos na sua terapêutica.  

Durante os quatro meses do meu estágio, deparei-me com alguns casos, que achei 

interessantes. Por isso mesmo, decidi desenvolver essas patologias, destacando alguns fatores 

desencadeantes e medidas, farmacológicas e não farmacológicas, que podem melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes.  

A Organização Mundial de Saúde define qualidade de vida como a perceção que o 

individuo tem da sua posição na vida num contexto cultural e de sistema de valores em relação 

aos seus objetivos, espectativas, padrões e preocupações 
40

. Por isso mesmo, cabe ao 

Farmacêutico perceber quais as principais queixas do utente, de modo a o poder aconselhar 

sobre medidas que possam ajuda-lo, melhorando assim a sua qualidade de vida.  

 

2. Notalgia Parestésica  

 

2.1. Introdução 

 

A Notalgia Parestésica (NP) é uma síndrome neuropática sensorial que envolve as raízes 

sensitivas posteriores da espinal medula, levando à ocorrência de crises pruriginosas e 

consequente hiperpigmentação. Como tal, como causas subjacentes, podem estar alterações 

degenerativas das vertebras, ou situações de trauma 
41

, ou seja, este é um problema 

dermatológico que surge como consequência de uma condição reumatológica (Anexo II). 

Normalmente, a NP manifesta-se nas costas, sob a forma de prurido localizado, 

principalmente na zona infra-escapular, na maioria dos casos unilateral 
42

. Contudo existem 

apresentações atípicas, em que o prurido ocorre na parte superior das costas, pescoço ou ombros 

43,44
.
 

O termo NP deriva do grego notos (costas) e algos (dor), tendo sido introduzido pela 

primeira vez por Astwazaturow em 1934 
45

 e foi descrita como prurido episódico ou dor numa 

pequena porção da zona central das costas 
42

. Para além disso, NP pode causar sensação de 

ardência, dor, sensibilidade e hiperalgesia.  
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Esta patologia é relativamente comum, contudo em grande parte dos casos nunca chega a 

ser feito um diagnóstico, o que torna impossível conhecer o número verdadeiro de casos 

existentes. Descrições desta doença existem em todo o planeta, em todas as etneias. No entanto 

a idade, parece ser um fator de diferenciação, já que este tipo de problema parece afetar mais 

frequentemente a população adulta, com idades entre os 40 e 80 anos 
46

, bem como o género, 

sendo que as mulheres têm o dobro da probabilidade de desenvolverem NP, em comparação 

com os homens 
47

. 

Esta condição é crónica com períodos de remissão e exacerbação, que não põe em causa a 

vida do doente, mas pode levar à diminuição da sua qualidade de vida. Podendo conduzir a 

diminuição da performance física e profissional do doente, o que prejudica a perceção que o 

paciente tem da sua própria saúde 
48

.   

 

2.2. Etiologia e Patogénese 

 

A causa da NP ainda não está totalmente esclarecida. No entanto, de entre as várias 

propostas de mecanismos possíveis, existem duas que parecem ser mais plausíveis.  

Uma delas está relacionada com o aumento localizado da inervação das áreas da pele 

afetadas, enquanto a outra faz a ligação entre a NP e a doença degenerativa discal ou invasão 

direta dos nervos 
41

. 

Raison-Peyron et al. (1999) demonstrou num estudo, que 9 em 12 pacientes apresentavam 

pelo menos uma enfermidade relacionada com a coluna, o que lhe permitiu concluir que a 

compressão dos nervos na coluna resulta de mudanças degenerativas nesse local, contribuindo 

para a patogénese da NP 
49

.  

Outro estudo, envolvendo 65 pacientes com NP concluiu que 32.3% dos pacientes 

apresentavam sinais de estenose cervical 
50

. Assim sendo, nestes paciente, existia um aperto do 

canal vertebral, o que resulta no comprometimento da medula e/ou as raízes nervosas 
51

. Ainda 

no mesmo estudo, 47.7% dos pacientes revelaram degeneração da coluna vertebral 
50

. 

Eisenberg et al., em 1997 descreveram o caso de um paciente, que foi submetido a estudos 

radiológico, permitindo assim que fossem diagnosticadas alterações vertebrais
 52

. O mais 

interessante, é que essas alterações encontravam-se no mesmo segmento anatómico da mancha 

que apresentava nas costas. Desde então mais trabalhos têm surgido, sugerindo ligação entre a 

alteração cutânea e as alterações a nível da coluna vertebral 
41

. 

Uma das queixas dos pacientes com NP é de prurido, principalmente na porção central 

superior das costas (dermátomo T2-T6). No que diz respeito à sua origem, existem provas de 

que existe uma pequena porção das fibras nervosas do tipo C que são sensíveis à histamina, e 

como tal, responsáveis pela transmissão de prurido e não dor. Para além disso, é bastante 
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importante ter em conta que em paciente com prurido crónico, estas fibras nervosas apresentam 

atividade espontânea. Portanto, o prurido pode ser compreendido como uma irritação de 

terminações nervosas sensíveis da pele, devido a ações bioquímicas de substâncias que se 

propagam na pele, como é o caso da histamina libertada pela substância P 
43

. 

No entanto, a evidência clinica mais característica da NP é o aparecimento de uma área 

bem definida hiperpigmentada.  

A coloração da pele é-lhe conferida por diversos elementos, entre eles as melaninas 

(pimentos específicos da pele) e a hemoglobina (pigmento do sangue). Portanto, a cor da pele 

resulta da quantidade e distribuição da melanina nas camadas cutâneas superficiais. O grau de 

pigmentação “normal” é aquele que é regulado geneticamente, mas que pode ser alterado, por 

exemplo, pelo bronzeamento (hiperpigmentação provocada pela exposição solar) ou por 

distúrbios de pigmentação, podendo verificar-se excesso de pigmento – hiperpigmentação, ou 

défice – hipopigmentação 
53

.  

A hiperpigmentação depende tanto do aumento no número de melanócitos, como da 

atividade das enzimas melanogénicas. Por isso mesmo a luz ultravioleta, inflamação crónica, 

constante fricção e a estimulação anormal da hormona estimulante do melanócito (α-MSH), 

estão entre os fatores que levam à hiperpigmentação 
54

.  

Em 2003, Savk et al. no seu estudo, concluíram que todos os pacientes possuíam pele 

histologicamente compatível com hiperpigmentação pós-inflamatória. Ou seja, no caso da NP, a 

hiperpigmentação parece estar relacionada com o intenso prurido sentido pelo paciente, e 

consequente inflamação. Como resultado deste processo ocorre, ativação das terminações 

nervosas, causando dor, o aumento da libertação da histamina, que leva ao prurido e irritação, e 

a ativação dos melanócitos. Sendo que, durante o processo inflamatório são ativadas várias 

hormonas pelos melanócitos, que se ligam a recetores específicos, levando a ativação de células 

que se encontravam inativas no que diz respeito à produção de melanina 
41

.  

 

2.3. Tratamento da NP 

 

Esta patologia possui vários cursos de tratamento, podendo passar por terapia tópica, que 

nem sempre funciona e pode levar a recidivas; ou tratamentos mais permanentes, como a 

utilização de BOTOX
®
 (Allergan).  

 

2.3.1. Tratamento tópico 

 

  Analgésicos tópicos  
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O uso de capsaícina é a opção mais utilizada pelos dermatologistas. Este é uma substância 

natural, sendo o componente ativo das pimentas conhecidas como chili, plantas pertencentes ao 

gênero Capsicum.  

A capsaícina atua diretamente sobre a área afetada, penetrando profundamente, permitindo 

um alívio temporário de dores nos músculos e articulações associadas a reações inflamatórias. 

As suas propriedades baseiam-se na sua ação sobre as fibras nervosas sensoriais periféricas que 

produzem as respostas inflamatórias neurogénicas, prurido e sensação de ardor. Assim sendo, o 

uso da capsaicina produz depleção do neurotransmissor envolvido na transmissão dos impulsos 

da dor, a substância P, sendo atingida uma insensibilidade na área dolorosa. No entanto, este 

efeito é reversível 
42,55

. Contudo, esta via de tratamento, embora aconselhada pelos 

dermatologistas, muitas vezes acaba por ser abandonada pelo paciente. Isto deve-se aos efeitos 

secundários da capsaicina, como dor e ardor intensos reportados aquando da aplicação. 

  Corticosteroides tópicos 

Atuam como agentes anti-inflamatórios, uma vez que suprimem a proliferação celular e 

aumento da síntese de proteínas que diminuem a inflamação e causam vasoconstrição. Sendo 

que a diminuição da inflamação deve-se à estabilização das membranas lisossomais, inibindo 

PMN e a desgranulação de mastócitos 
42

. 

Portanto, inibem reações alérgicas de fase tardia, incluindo diminuição da densidade dos 

mastócitos, diminuição da quimiotaxia e ativação dos eosinófilos, diminuição da produção de 

citocinas por linfócitos, monócitos, mastócitos e eosinófilos e inibição do metabolismo do ácido 

araquidónico 
56

. 

Todavia, após um longo período de tempo de aplicação de um corticoide, ocorre o 

fenómeno de taquifilaxia, ou seja, a diminuição do efeito do fármaco em doses consecutivas.  

Contudo é sempre necessário ter em atenção que o uso prolongado de corticosteroides pode 

levar a alguns efeitos colaterais, como a atrofia da pele, estrias, rosácea e hipertricose 
57

.  

Os corticosteroides tópicos usados em NP podem ser apresentar diferentes potencias, 

dependendo da gravidade do problema. São exemplos de corticosteroides utilizados: Propionato 

de Clobetasol, Fluocinonida e Triamcinolona.   

 

2.3.2. Tratamento oral 

 

  Medicação antialérgica 

Pode também ser utilizada medicação antialérgica, como os anti-histamínicos. Sendo um 

exemplo utilizado no tratamento de NP o cloridrato de hidroxizina. Este é um antagonista dos 

recetores periféricos H1, que embora não seja um depressor cortical, suprime a atividade da 

histamina em regiões sub-corticais do Sistema Nervoso Central 
42,58

. 
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Na NP esta pode ser usada, uma vez que a hidroxizina também revelou eficácia no alívio 

do prurido em várias formas de urticária, eczema e dermatite 
58

.   

 

2.3.3. Outras vias de tratamento  

 

  Toxina Botulínica tipo A 

Esta é um complexo proteico purificado, de origem biológica, obtido a partir 

da bactéria Clostridium botulinum, sendo mais conhecido como BOTOX
®
 (Allergan) 

59
. A 

injeção intradérmica desta toxina é também uma possibilidade terapêutica para NP, devendo ser 

usada quando outros métodos tenham sido ineficazes.  

A toxina botulínica tipo A inibe a libertação de acetilcolina na junção neuromuscular pela 

clivagem de SNAP-25, levando à paralisia do musculo por denervação química ou secreção 

glandular bloqueada da glândula exócrina. Mais, existem indícios de inibição da libertação da 

substância P 
59

. 

Existem casos reais em que este curso de tratamento foi utilizado, e os resultados foram 

bastante promissores, ocorrendo diminuição do prurido e dor, bem como atenuação da 

hiperpigmentação. Contudo, o que não era esperado e se verificou nestes casos foi a 

durabilidade dos efeitos do tratamento. Pois embora o efeito de paralisia muscular e bloqueio da 

secreção glandular resultantes da toxina desaparecerem ao fim de 3 a 6 meses, os efeitos do 

tratamento nos sintomas de dor continuaram para além desse prazo. Como explicação para este 

fenómeno foi formulada a hipótese de a Toxina Botulínica tipo A altera a sinalização da dor 

59,60
. 

 

No entanto, todas estas vias de tratamento, apenas resolvem o problema cutâneo, enquanto 

o problema subjacente contínua a ser negligenciado. Por isso mesmo, no futuro, o tratamento 

para este problema deverá começar ter em conta a possibilidade de terapia conjunta para o 

problema cutâneo e para a doença cervical associada. Devendo a terapêutica passar por 

tratamento não dermatológico, fisioterapia, massagens, TENS (estimulação elétrica transcutânea 

dos nervos), relaxantes musculares orais e anti-inflamatório não esteroides orais 
[42]

. Portanto 

deve ser feita uma abordagem multidisciplinar a este problema, contando com a colaboração de 

dermatologistas, radiologistas, ortopedistas e neurologistas 
45

.  

 

2.4. Caso Clínico 
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Durante o meu estágio na FMR fui deparada com o caso de uma utente do sexo feminino, 

com idade entre os 40 e 50 anos, que pedia aconselhamento farmacêutico relativo a uma 

“coceira” que sentia nas costas.  

Antes de mais, a paciente foi inquirida sobre a localização do prurido e foi referido que este 

se limitava a uma zona específica das costas, mais precisamente na direção do fecho do soutien, 

o que a levava a crer que se trataria de alguma alergia. Para além disso ela referiu apenas uma 

pequena vermelhidão no local. 

Uma vez que a única queixa da paciente era o prurido, foi-lhe aconselhado um creme à 

base de calamina a 8%, PRURICED
®
 creme (Uriage).  

Este creme é indicado para 

situações de prurido da pele atópica e 

senescente já que a calamina apresenta 

propriedades calmantes, e para além 

disso, o óleo de grainhas de framboesa 

0,5% e ácido gordos essenciais que 

fazem parte da composição do creme 

apresentam propriedades 

reestruturantes. Outra vantagem desta 

formulação é a rápida eficácia, 

permitindo à utente alívio rápido.  

Passadas algumas semanas, a 

utente regressou a farmácia, e reportou que o creme tinha realmente ajudado com a “coceira” 

que sentia nas costas. Contudo, entretanto ela tinha notado o desenvolvimento de uma mancha 

(que já existia aquando do primeiro aconselhamento, mas que ela não havia referido), relatando 

que esta se tinha tornado mais escura. Como resultado, a utente foi aconselhada a procurar um 

dermatologista (Fig. 2).  

Algum tempo depois a utente voltou a FMR, já com o diagnóstico de NP feito por um 

dermatologista. Para além disso, o dermatologista havia-lhe receitado um corticosteroide 

(Betametasona 0,5mg/g) e um analgésico tópico (Capsaícina 0,25mg/g).  

No que diz respeito ao DIPROSONE
®
 (Schering-Plough Farma, Lda) 0,05% creme 

(Betametasona 0,5mg/g), ele está indicado no alívio de manifestações inflamatórias e 

pruriginosas associadas a dermatoses sensíveis a corticosteróides 
61

. A frequência de aplicação 

recomendada foi de uma vez por dia, à noite, sobre a mancha. A betametasona é um 

glucocorticoide muito potente pertencente à classe III da EU 
62

. Tal como outros 

corticosteroides tópicos, o dipropionato de betametasona tem propriedades anti-inflamatórias, 

antipruriticas e vasoconstritoras.  

Fig. 2 – Mancha nas costas da utente 
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Já em relação ao NEODOR
®
 (Neo-Farmacêutica, Lda.) 0,25 mg/g creme (Capsaícina 

0,25mg/g), tal como havia sido descrito em cima, ele é utilizado como analgésico, atuando 

diretamente sobre a área afetada. A frequência de aplicação deste produto deveria ser de uma 

vez por dia, de manhã.  

No entanto, havia algo mais que preocupava a utente, a presença da mancha escura nas 

costas, e por isso mesmo pediu aconselhamento. Sendo que lhe foi sugerida a utilização de um 

despigmentante. O ideal seria um despigmentante que fosse potente, rápido a atuar, seletivo para 

melanócitos hiperativados, que não apresentasse efeitos secundários a curto e longo prazo e que 

levasse à remoção permanente do pigmento indesejado 
54

. No entanto, como resultado do uso 

deste tipo de produtos, pode ocorrer uma grande despigmentação do local, levando ao 

surgimento de zonas mais claras na pele, bem como uma sensibilização acrescida do local.  

Dentro dos despigmentantes disponíveis, foi-lhe sugerido o DEPIDERM
®
 (Uriage). Este é 

um creme confere um cuidado concentrado despigmentante intensivo tanto para manchas 

instaladas como recentes, favorecendo a eliminação das manchas castanhas superficiais 

relacionadas com os distúrbios de pigmentação. O creme possui como despigmentantes o 

extrato de licorice – glabridina, um quelante de cobre 0,05% e a nicotinamida, que atua de 

forma direcionada, regulando a ação das enzimas chaves, responsáveis pela formação da 

melanina. Na sua composição apresenta ainda queratolíticos (ácido láctico e salicílico) que 

apresentam ação esfoliante, permitindo eliminar as células pigmentadas presentes na camada 

córnea. Faz também parte da sua composição um antioxidante, a vitamina C vetorizada 1%, e tal 

como todos os produtos desta gama, água termal de Uriage a 10%. A associação de princípios 

ativos anti-radicalares e apaziguantes regula a estimulação dos melanócitos, reduzindo os 

fenómenos gerados por agressões externas. Este produto seria para ser aplicado à noite sobre a 

mancha.  

De forma a complementar a ação deste produto, foi sugerido o DEPIDERM
®
 SPF 50 

(Uriage), ou seja, um creme anti-manchas com proteção solar. Este está indicado para situações 

de hiperpigmentação cutânea bem como na prevenção do aparecimento de hiperpigmentação, 

para além disso, o fato de ter proteção solar iria permitir à utente uma maior proteção daquela 

zona sensível sempre que ela estivesse exposta ao sol. O creme possui como despigmentantes o 

extrato de licorice – glabridina, um quelante de cobre e a nicotinamida, apresentando ainda um 

antioxidante, a vitamina C vetorizada 1%,como todos os produtos desta gama, água termal de 

Uriage a 10%. Já o fator de proteção era conferido pelo complexo filtrante com Tinosorb M 

(bisoctrizole), um agente bloqueador solar hibrido, que funciona como protetor químico e físico; 

tanto absorve, como reflete e dissemina os raios Ultravioleta A e Ultravioleta B 
63

.Este produto 

deveria ser aplicado de manhã na zona hiperpigmentada, devendo ser repetida a aplicação 

sempre que necessário.  
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O papel do farmacêutico adquire também grande importância no aconselhamento não 

farmacológico, já que é nesta área que muitas vezes surgem dúvidas. Neste caso, um dos 

conselhos dado à utente estava relacionado com atividades físicas que pudessem exacerbar o 

problema subjacente à NP, tais como o levantamento de objetos pesados, ou estar muito tempo a 

trabalhar em frente ao computador, pois a posição que é mantida nesta tarefa poderia levar a 

uma exacerbação do problema, e consequentemente da NP.  

No último contacto que tive com a utente, ela referiu-me que tinha consulta marcada com 

um reumatologista, de modo a perceber qual a causa por detrás do seu caso de NP. 

 

2.5. Aplicação na farmácia 

 

O verdadeiro número de casos de NP é desconhecido, pois muitas vezes não é feito um 

diagnóstico. Para além disso, esta patologia é desconhecida da grande maioria dos utentes. Por 

isso mesmo achei importante a elaboração de um folheto informático (Anexo III), que 

elucidasse o utente típico da farmácia para este problema. Principalmente tendo em conta que o 

grupo mais afetado por este problema é também aquele que mais se desloca à farmácia 

(mulheres entre os 40-80 anos de idade).    

 

3. Pitiríase Versicolor 

 

3.1. Introdução 

 

 A Pitiríase Versicolor (PVC) é uma infeção fúngica superficial, caracterizada por 

mudanças de pigmentação da pele, apresentando-se sobre a forma de máculas redondas ou ovais 

que podem ser hipopigmentadas, hiperpigmentadas ou eritematosas, o que lhe confere o nome 

Versicolor 
64

 (Anexo IV). A alteração da cor ocorre devido à colonização do estrato córneo por 

um fungo dimórfico, lipofílico, que faz parte da flora normal da pele do ser humano, um fungo 

do género Malassezia 65
. 

Inicialmente, esta infeção era associada à Malassezia furfur 
65

, no entanto estudos recentes 

puseram em causa essa hipótese. Sendo que num estudo com 22 paciente com PVC, a 

Malassezia globosa foi isolada em 55% dos casos, enquanto todas as outras espécies (M. 

sympodialis, M. furfur, M. slooffiae, M. panchydermatis, M. restricta) foram identificadas em 

menos de 10% 
[66]

; o que sugere que a espécie patogénica da PVC é a Malassezia globosa. 

Geralmente os paciente com PVC apresentam múltiplas lesões no tronco, com regiões 

intercaladas com pele normal. De modo geral, estas lesões são paralelas as glândulas sebáceas, 
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apresentando-se em maior quantidade no peito e costas 
65

. No entanto já foram relatados casos 

de PVC em outras áreas, como a axila 
64

. 

A PVC também pode ser denominada tínea versicolor, e apresenta uma distribuição 

universal, com maior prevalência nos trópicos, com incidência de 40%. Ocorre em ambos os 

sexos e em todas as raças, contudo a sua distribuição é variável segundo a faixa etária, 

verificando-se com maior frequência em jovens adultos e pós-púberes (idades em que as 

glândulas produtoras de sebo estão mais ativas) 
65,67

. Esta doença não é contagiosa e fatores 

como estrato socioecónomico e higiene da pele não parecem ter um papel no desenvolvimento 

da PVC 
64

. 

 

3.2. Etiologia e Patogénese 

 

Uma vez que a Malassezia faz parte da flora cutânea normal, é só quando exposta a certas 

condições que se torna patogênica, ou seja, ocorre a passagem da fase de levedura, 

Pityrosporum, para a fase micelar, Malassezia. Os fatores predisponentes podem ser divididos 

em: 

 Fatores exógenos – como o calor e humidade, o que torna a patologia mais frequente nos 

trópicos e no verão em climas temperados; a oclusão da pele por roupas ou cosméticos é outro 

fator, já que resulta no aumento da concentração de dióxido de carbono, levando a alterações da 

microflora e do pH, bem como o uso de óleos tópicos, que proporcionam um substrato adicional 

de lípidos
64,65,67,68

.  

 Fatores endógenos – como a existência de dermatite seborreica, síndrome de Cushing, 

tratamento com imunossupressores e resposta imunitária alterada (como uso de corticosteroides, 

transplante de órgãos, SIDA), uso de contracetivos orais, gravidez, desnutrição, hiperidrose e 

idade, já que é mais comum em jovens adultos e após a puberdade, altura em que a produção de 

secreções sebáceas se encontra no auge, devido à libertação de hormonas sexuais. Para além 

destes, fatores hereditários, como história familiar positiva foi referida em vários estudos 

64,65,67,68
. 

A forma patogênica e a forma oportunista do fungo residem dentro do estrato córneo e de 

folículos pilosos, onde é nutrido por ácidos gordos livre, triglicerídeos do sebo e epiderme 

queratinizada.  

A Malassezia, é lipídeo-dependente, devido à incapacidade de síntese dos ácidos gordos 

C14 e C16, e consequentemente necessitando de uma fonte lipídica externa. O que influencia as 

regiões colonizadas pelo fungo, desenvolvendo-se melhor em regiões do corpo em que ocorra 

produção de sebo em maiores quantidades, como é o caso da face, couro cabeludo, peito e 
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costas 
[64]

. Num estudo epidemiológico, 97% da população adulta normal era portadora do fungo 

no couro cabeludo, e 92% no tronco 
69,70

. 

Malassezia sp., pode produzir um vasto espectro de enzimas (lípases, fosfolipases, 

hidrólases, entre outros). As lípases são essenciais no fornecimento dos lípidos necessários para 

o seu crescimento, já que hidrolisam triglicerídeos, libertando ácidos gordos específicos 

exigidos para a proliferação 
71

. Já as fosfolipases constituem um grupo heterogéneo de enzimas 

que hidrolisam uma ou mais ligações ésteres em glicerofosfolipídos. A atividade da fosfolipase 

A2 é capaz de libertar ácido araquidónico das células epiteliais, tendo sido indicadas como 

iniciadoras da resposta inflamatória na pele, e identificadas em doenças associadas a esta 

levedura, contribuindo dessa forma para a sua virulência 
72

. No entanto, todas as alterações 

cutâneas com forte componente inflamatório podem favorecer a proliferação de Malassezia spp. 

Um outro possível fator no desenvolvimento da PVC é a imunidade celular deprimida, 

sendo que os linfócitos de pessoas portadoras de PVC parecem produzir menor quantidade de 

fator de migração de leucócitos quando estimulados. Em um estudo de paciente com PVC e 

portadores de leishmaniose visceral, uma doença com imunidade celular deprimida, houve 

melhora da micose após tratamento da leishmaniose 
73

. 

Entre os mecanismos patogénicos deste fungo, é conhecida a grande capacidade 

queratolítica que produz a rutura mecânica ou química da queratina das células invadidas. Por 

outro lado, a Malassezia produz uma enzima com atividade de lipoxigenase, resultando num 

processo de lipoperoxidação, que pode causar danos na membrana celular e consequentemente 

interferir com a atividade celular, sendo responsável peça aparência hipopigmentada da pele 

lesada. Mas, existem outras hipóteses para a alteração da pigmentação, como o bloqueio na 

transferência do melanosoma para o queratinócito, a produção de produtos indólicos que são 

potentes filtros ultra-violeta, a inibição da produção de melanina por substâncias como o ácido 

azelaico e a intoxicação dos melanócitos por inibição da reação dopa-tirosinase a partir de 

metabolitos como o ácido dicarboxílico. Outra explicação é o fato das escamas da PVC 

impedirem a repigmentação, logo, após o tratamento, a área afetada permanece hipopigmentada 

por período de tempo variável 
65

. 

No que diz respeito à patogénese da hiperpigmentação ela não é totalmente entendida. No 

entanto existem algumas hipóteses que tentam explicar a sua ocorrência. Segundo uma das 

hipóteses, a hiperpigmentação deve-se ao espessamento da camada de queratina, enquanto outra 

postula que a presença de intenso infiltrado inflamatório celular, agindo como estimulante para 

os melanócitos leva a que estes produzam mais pigmento, aumento do tamanho dos 

melanossomos, conduzindo a mudanças na sua distribuição na epiderme 
74

. 

No entanto, tanto na pele hipopigmentada como na hiperpigmentada a porção da célula 

prontamente afetada diz respeito aos organelos citoplasmáticos, com efeito latente o núcleo e 

nucléolo 
65

.  
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3.3. Tratamento 

 

O tratamento de PVC pode ser feito com grande número de agentes, que se encontram 

divididos em dois grandes grupos: tópicos e sistémicos. 

 

3.3.1. Agentes tópicos  

Dentro deste grupo, o agente mais utilizado é o sulfeto de selénio 2,5% a 5%, sob a forma 

de champô, sendo a aplicação feita uma vez por dia. Este tratamento, de modo geral é mantido 

por um período de 7 a 14 dias 
65

. É muito indicado á que para além de ser antifúngico é anti-

seborréico. Contudo, alguns pacientes relatam ardor e irritação da pele aquando da sua 

aplicação, podendo este efeito secundário ser atenuado com a diluição do champô em água antes 

da aplicação 
75

. 

Existe ainda a possibilidade de serem utilizados cremes, caso a área afetada seja de 

pequenas dimensões. Sendo por isso indicado o uso de cremes contendo um antifúngico. Todos 

os “azóis” parecem ter eficácia no tratamento de PVC, devendo estes ser aplicados uma a duas 

vezes por dia, durante 7 a 14 dias. São exemplos, o cetoconazol, bifonazol, clotrimazol, 

ecoconazol, isoconazol ou sertaconazol 
65,67,76

. 

 Por exemplo, bifonazol, que é um derivado imidazólico com largo espetro de ação 

antimicótica, que vai inibir a biossíntese do ergosterol (componente da membrana celular dos 

fungos) em dois níveis, distinguindo-se dos outros derivados azólicos. Ele vai bloquear a 

transformação de 24-metilendihidrolanosterol em desmetilsterol, bem como inibe o HMG-CoA. 

A inibição da síntese do ergosterol induz danos estruturais e funcionais ao nível da membrana 

citoplasmática 
77

.  

No entanto, também com este tipo de tratamento, pode ocorrer irritação da pele e sensação 

de ardência 
75

. 

 

3.3.2. Agentes sistémicos 

Este tipo de tratamento deve ser levado a cabo sempre que o tratamento tópico não dê 

resultados, ou caso o paciente não consiga manter o tratamento tópico, por exemplo, devido aos 

efeitos secundários resultantes da sua utilização. No entanto, este tipo de tratamento deve ser 

sempre o mais curto possível, uma vez que existem efeitos secundários associados ao uso de 

antifúngicos tópicos, como a hepatotoxicidade.  

Neste caso, serão usados antifúngicos orais, como o cetoconazol, fluconazol e itraconazol 

65
.  
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Fig. 3 – Mancha nas costas da utente 

Sendo que os antifúngicos triazólico, inibem o citocromo P-450 fúngico mediado pela 14 

α-lanosterol demetilase, essencial na biossíntese do ergosterol fúngico. A acumulação de 

esteróis 14 α-metil está relacionada com a perda de ergosterol da membrana celular fúngica e 

pode ser responsável pela atividade antifúngica destes compostos 
78

.  

 

 3.4. Caso clínico  

 

No decorrer do meu estágio na FMR, encontrei o caso de uma jovem na casa dos 20 anos 

de idade, que tal como a mulher do caso anterior, se queixava de uma enorme sensação de 

prurido. No entanto, este caso diferia do anterior, no fato de a jovem ser afetada por prurido em 

mais de uma zona, e para além disso ela apresentava manchas hiperpigmentadas nessas zonas, 

que ao toque demonstravam que a superfície da pele estava alterada (Fig. 3 e 4). De imediato a 

utente foi aconselhada a procurar a ajuda de um médico/dermatologista. No entanto, foi-lhe 

também aconselhado um creme à base de calamina a 8%, PRURICED
®
 (Uriage) creme, de 

modo a lidar com o prurido sentido pela utente, enquanto esta não procurasse ajuda 

especializada.  

 

 

 

 

 

 

 

Algum tempo depois, a utente regressou à farmácia, já com o diagnóstico de PVC feito por 

um dermatologista, e com receita para Valerato de difluocortolona 1mg/g + nitrato de 

isoconazol 10mg/g, bem como Sertaconazol nitrato 20mg/g. 

No que diz respeito ao TRAVOCORT ® (Bayer) creme (Valerato de difluocortolona 

1mg/g + nitrato de isoconazol 10mg/g), este está indicado para o tratamento inicial ou 

temporário de micoses cutâneas superficiais que sejam acompanhadas de intensas manifestações 

inflamatórias ou eczematosas. Sendo que o nitrato de isoconazol tem como objetivo o 

tratamento de doenças fúngicas superficiais, apresentando um amplo espetro de ação 

antimicrobiana, incluindo dermatófitos, leveduras, bolores e fungos, abrangendo o organismo 

Fig. 4 – Mancha na axila da utente 
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causador de PVC. Enquanto o valerato de difluocortolona suprime a inflamação em situações 

inflamatórias e alérgicas da pele, aliviando queixas subjetivas, como o prurido 
79

. Esta 

formulação deveria ser aplicada uma vez por dia, pela manhã. Neste caso é ainda importante 

referir que a eficácia do antifúngico não é influenciada pelo corticosteroide.  

Relativamente ao DERMOFIX
®
 (Azevedos) creme (Sertaconazol nitrato 20mg/g), ele está 

indicado para o tratamento tópico de micoses, incluindo a PVC. Este antifúngico vai bloquear a 

síntese de ergosterol por inibição da enzima 14 α-demetilase. Como já foi referido o ergosterol é 

um componente essencial membrana celular, a sua inibição impede a multiplicação do fungo, e 

o crescimento das hinfas. Para além disso, possui ainda propriedades anti-inflamatórias e 

antipruriginosas, devido à inibição da libertação de citoquinas pro-inflamatórias. E tal como já 

foi comprovado em estudos, o sertaconazol é um fármaco que apresenta elevado nível de 

segurança e eficácia 
76

. Esta preparação deveria ser aplicada uma vez por dia, à noite. 

A utente referiu ainda que o dermatologista tinha indicado que o tratamento deveria ter a 

duração de 10 dias, e caso este não apresentasse resultados favoráveis, serie necessária uma 

nova consulta, para realizar mudanças no tratamento. Possivelmente para começar a fazer 

tratamento oral.  

A utente fez o tratamento, obtendo ótimos resultados. No entanto, ela referiu que sentia a 

pele mais sensível naquelas zonas, e foi aconselhada à utilização de um protetor solar nas áreas 

afetadas, uma vez que a área anteriormente hiperpigmentada das costas ficaria exposta ao sol 

caso a utente decidisse usar camisolas de alças.  

Assim sendo, foi-lhe sugerido um protetor solar, o RoC
®
 SOLEIL PROTEXION+ (RoC) 

creme Anti-Manchas. Este adapta-se a todos os tipos de pele, assegura uma elevada proteção 

solar (FPS 50+), bloqueando 95% dos raios Ultravioleta A e Ultravioleta B, que apresenta uma 

ação anti-manchas graças a um derivado da Vitamina C ativa, que atenua a hiperpigmentação 

existente, e regula a produção de melanina, responsável pelo seu reaparecimento. Para além 

disso, era um fluido ultra-ligeiro e não oleoso. Foram feitas recomendações sobre o modo de 

aplicação, como: aplicar uniformemente; repetir frequentemente a aplicação; evitar o sol do 

meio-dia e a possibilidade deste creme poder ser aplicado diariamente, como hidratante após o 

seu creme de dia habitual 
80

.
 

 

3.5. Aplicação na farmácia 

 

Tendo em conta que esta patologia é influenciada pelas condições exteriores, existindo 

maior predominância do seu desenvolvimento nos meses de Verão julguei ser importante a 

elaboração de um folheto informativo sobre esta patologia (Anexo V). Principalmente por que 

se aproxima essa época do ano.  
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4. Contraceção de Emergência 

 

4.1. Introdução 

 

A utilização de Contraceção de Emergência (CE) continua a ser um tema de atualidade. 

A CE é um método usado na tentativa de evitar uma gravidez após uma relação sexual em 

que não foram usados métodos contracetivos, ou quando ocorre falha no método utilizado 
81

. 

Portanto, a sua utilização dever ser feita apenas como recurso, e não como um método 

contracetivo.  

No entanto, a grande maioria da população continua a não estar devidamente esclarecida 

sobre este assunto, e uma vez que alguns dos medicamentos deste tipo são MNSRM, cabe ao 

farmacêutico não só esclarecer a população, como aconselha-la sobre o curso a seguir.  

 

4.2. Ciclo Menstrual 

 

O Ciclo Menstrual (CM) correspondendo ao período de tempo que decorre entre no início 

de um fluxo menstrual (menstruação), e o início do fluxo menstrual seguinte. O CM é 

determinado pela atividade hormonal do hipotálamo, hipófise e ovários, cujo funcionamento 

está interligado, sendo produzidas substâncias que se influenciam e modulam entre si 
81

 (Anexo 

VI).   

Em conjunto o sistema hipotálamo-hipófise representam o “centro de controlo”, do qual o 

hipotálamo é o regulador e a hipófise desempenha uma função mediadora entre o hipotálamo e 

os ovários. Do sistema hormonal feminino fazem parte três hierarquias de hormonas, a saber: 

hormonas de libertação no hipotálamo, a Hormona Libertadora de Gonadotrofina (GnRH); 

hormonas produzidas na hipófise, Hormona Folículo Estimulante (FSH) e Hormona 

Luteinizante (LH); e hormonas produzidas nos ovários, o estrogénio e a progesterona 
82

. 

Assim sendo, a segregação e libertação de GnRh no hipotálamo para o sistema porta 

hipotálamo-hipofisário, vai atuar a nível da hipófise anterior, provocando a libertação de FSH e 

LH (gonadotrofinas).  

A FSH estimula a maturação dos folículos do ovário, e por conseguinte, a secreção de 

estrogénios que influenciam o desenvolvimento folicular e o crescimento do endométrio. Já a 

LH influencia a produção de progesterona pelo corpo amarelo e é responsável pela 

transformação secretória do endométrio, preparando-o para receber o ovo 
82

. 
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Consequentemente, as hormonas produzidas nos ovários, por um mecanismo de 

retrocontrolo (feedback), vão influenciar o sistema hipotálamo-hipófise. 

Estas hormonas, não são segregadas em quantidades constantes ao longo do ciclo sexual 

mensal da mulher, mas sim em percentagens que variam drasticamente ao longo do mesmo 
83

. 

 

4.2.1. Fase Folicular 

 

A fase folicular tem início no primeiro dia da menstruação, tendo uma duração média de 14 

dias, até se atingir a ovulação 
81

. (Anexo VII) 

Nos primeiros dias do CM as concentrações de FSH e LH aumentam, estimulando as 

células-alvo combinando-se com recetores específicos, aumentando as taxas de secreção, o 

crescimento e a proliferação das células. Resultando na ativação do sistema do segundo 

mensageiro do monofosfato cíclico de adenosina no citoplasma celular, levando à formação de 

proteína quinase e múltiplas fosforilações de enzimas-chave que estimulam a síntese de 

hormonas sexuais 
82

.  

O FSH vai provocar o crescimento acelerado de 6 a 12 folículos primários por mês, 

havendo rápida proliferação das células granulosas, enquanto as células fusiformes dão origem à 

camada teca, que se divide em duas porções, a teca interna (capacidade de segregar estrogénio e 

progesterona),e teca externa (cápsula do folículo em desenvolvimento) 
82

.  

Ao fim de alguns dias a fase proliferativa de crescimento termina, e a massa de células 

granulosas segrega um líquido folicular com uma grande concentração de estrogénio 
82

. Até este 

ponto, o crescimento folicular apenas tinha dependido do FSH. Neste momento, ocorre um 

crescimento muito acelerado que tem como causa: o estrogénio segregado no folículo leva as 

células granulosas a formem quantidades maiores de recetores de FSH, levando a um feedback 

positivo; o FSH hipofisário e os estrogénios combinam-se para promover recetores de LH nas 

células granulosas originais, ocorrendo estimulação de LH, gerando um aumento ainda mais 

rápido na secreção folicular; a maior quantidade de estrogénio na secreção folicular juntamente 

com a grande quantidade de LH da hipófise anterior agem em conjunto causando a proliferação 

das células tecais foliculares e da sua secreção 
82

.  

No entanto, apenas um folículo amadurece por mês e os restantes sofrem atresia, devido as 

grandes quantidades de estrogénio do folículo de crescimento mais rápido agirem no 

hipotálamo, deprimindo a secreção mais intensa de FSH pela hipófise, bloqueando o 

crescimento dos outros folículos menos desenvolvidos 
82,83

.  

Já no endométrio, após a fase de descamação por ação dos estrogénios foliculares, as 

células do estroma e as células epiteliais proliferam rapidamente. Sendo que ao fim de 4 a 7 dias 

após o início da menstruação, a superfície endometrial é reepitelizada, a até a ovulação a sua 
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espessura aumenta bastante devido aumento das glândulas endometriais e novos vasos 

sanguíneos no endométrio 
81

 (Anexo VIII).  

 

4.2.2. Ovulação 

 

Ocorre no 14.º dia depois do início da menstruação, sendo precedida de grandes alterações 

nas concentrações hormonais sanguíneas. Ocorre um pico de LH, necessário para que a 

ovulação ocorra, pois mesmo quando grande quantidades de FSH estão disponíveis, o folículo 

não progredirá ao estágio de ovulação. Contudo, o FSH também aumenta. Os dois vão agir 

sinergicamente causando a rápida dilatação do folículo nos dias antes ovulação 
81,82

.  

Para além disso, o LH atua sobre as células granulosas e tecais, convertendo-as em células 

com capacidade de segregar progesterona, levando ao aumento desta, e como consequência a 

libertação de estrogénio decairá antes da ovulação.  

A grande quantidade de LH faz com que a teca externa comece a libertar enzimas 

proteolíticas dos lisossomas, causando a dissolução da parede capsular do folículo e o 

enfraquecimento da parede, resultando numa maior dilatação do folículo. Ao mesmo tempo, há 

um rápido crescimento de novos vasos sanguíneos na parede folicular e são segregadas 

prostaglandinas (vasodilatadoras) 
82

.  

O ovócito é libertado, captado pelo pavilhão da trompa e transportado para o local onde 

possa ocorrer a fecundação (primeiras 24-36 horas) 
81

. 

 

4.2.3. Fase Luteínica 

 

Começa após a ovulação e termina com o início do novo fluxo menstrual, tendo uma 

duração de cerca de 14 dias. Depois da expulsão do óvulo, as células granulosas e tecais internas 

sofrem luteinização (causada pelo LH), mudado rapidamente para células luteínicas, que 

aumentam de diâmetro e ficam repletas de inclusões lipídicas, dando-lhe aparência amarelada – 

corpo lúteo 
84

.  

As células granulosas no corpo lúteo desenvolvem grandes retículos endoplasmáticos lisos 

intracelulares que produzem grandes quantidades de progesterona e estrogénio, enquanto as 

células tecais formam os androgénios androstenediona e testosterona, que são convertidos a 

hormonas femininas nas células granulosas 
82

.   

O estrogénio e a progesterona segregados pelo corpo lúteo têm efeito de feedback na 

hipófise, para além disso, segregam pequenas quantidades de inibina, que inibe a secreção de 

FSH pela hipófise anterior, mantendo a segregação de FSH e de LH baixas durante toda a fase. 

A sua diminuição faz com que o corpo lúteo se degenere completamente. Portanto, se não 
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ocorrer gravidez, as células luteínas parecem estar programadas para seguir uma sequência: 

proliferação, aumento, secreção e por fim degradação. Logo, o corpo amarelo tem vida 

autolimitada, e ao fim de 9 a 11 dias inicia-se o processo degenerativo 
81,82

.  

Dois dias antes de começar a menstruação ocorre involução final. Nesse momento, a súbita 

paragem de segregação de estrogénio, progesterona e inibina remove a inibição por feedback da 

hipófise anterior, e como tal, começa a libertar novamente maiores quantidades de FSH e LH 
82

. 

O FSH e LH dão início ao crescimento de novos folículos, iniciando-se um novo ciclo ovariano. 

Enquanto a escassez de progesterona e estrogénio leva à menstruação uterina 
82

.  

No endométrio, na última parte do CM, depois de ocorrida a ovulação, os estrogénios 

causam uma leve proliferação celular adicional e a progesterona causa inchaço e 

desenvolvimento secretório acentuado. O objetivo destas alterações é produzir um endométrio 

altamente secretor que contenha grandes quantidades de nutrientes armazenados para fornecer 

condições apropriadas para a implantação de um óvulo fertilizado 
81,82

.  

Se o óvulo não for fertilizado, ocorre a redução de estrogénio e progesterona, provocando 

uma menor estimulação das células endometriais, seguida pela involução do próprio endométrio 

para cerca de 65% da sua espessura anterior. O vasoespasmo, a diminuição dos nutrientes ao 

endométrio e a perda de estimulação hormonal desencadeiam necrose no endométrio. 

Gradualmente as camadas externas necróticas do endométrio separam-se do útero em locais de 

hemorragia, até que cerca de 48 horas depois de surgir a menstruação, todas as camadas 

superficiais do endométrio terão descamado 
81,82

 (Anexo VIII). 

Quatro a 7 dias após o início da menstruação, a perda de sangue termina, pois o endométrio 

já reepitalizou 
81

.   

 

4.3. Período Fértil 

 

O óvulo mantem-se viável e capaz de ser fertilizado depois de ser expelido do ovário por 

um período de 2 dias antes e depois da ovulação 
81

. 

 

4.4. Contraceção  

 

Existem vários métodos contracetivos, a saber: contracetivos orais, injeções ou implantes 

de progestágenos, aparelhos intrauterinos, preservativos, espermicida vaginal, diafragma, anel 

vaginal, esponja vaginal, entre outros 
83

.  

Todos estes são métodos contracetivos que são utilizados antes de haver relação sexual. No 

entanto, existe também a CE, que apenas deve ser utilizada como recurso, após uma relação 

sexual desprotegida ou em que ocorreu falha do método contracetivo utilizado.  
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4.4.1. Contracetivos de Emergência 

 

A CE constitui uma segunda linha na prevenção primária da gravidez não desejada, e é o 

único método que pode ser usado para prevenir a gravidez após a relação sexual. Contudo, a CE 

contínua é confundida pela população com métodos indutivos do aborto.  

Inicialmente os CE eram compostos por estrogénios e progestagénios, mas entretanto 

foram desenvolvidos estudos que confirmam que um progestagénio (levonorgestrel) utilizado 

isoladamente é eficaz, apresentando menos efeitos secundários que os observados com a 

utilização de associações de estrogénios e progestagénios 
81

.  

Existem CE que são MSRM, e outros não sujeitos a receita médica. OS MSRM são: 

TETRAGYNON
®
 (Bayer) (0,050 mg etilestradiol + 0,250 mg delevonorgestrel), este causa 

perturbações nos processos de diferenciação endometrial na altura da ovulação, levando a que o 

endométrio apresente condições desfavoráveis para a nidação, para além disso diminui a fase 

luteínica; e ELLAONE
®
 (Laboratoire HRA Pharma) (30 mg de acetato de ulipristal), este 

provoca a inibição ou atraso da ovulação, sendo um modulador seletivo sintético do recetor da 

progesterona. Uma grande vantagem do último, é que ele é eficaz até 120 horas após a relação 

sexual 
89

.  

Já para o NORLEVO
®
 (Laboratoire HRA Pharma) e POSTINOR

®
 (Bayer) (1,5 mg 

levonorgestrel), que são de venda livre, o mecanismo de ação não é totalmente conhecido.  

 

4.4.1.1. Levonorgestrel 

 

Este composto é um progestagéno sintético, biologicamente ativo, relacionado 

estruturalmente com a 19-nortestosterona, que de acordo com estudos, demonstrou grande 

eficácia e poucos efeitos secundários 
86,87

. 

Embora o seu mecanismo de ação não seja completamente compreendido, pensa-se que 

atua sobre a ovulação e sobre os espermatozóides.  

No que diz respeito à ovulação, a sua efetividade depende do momento de administração, 

relativamente à ovulação. Se a administração ocorrer antes da ovulação, a probabilidade de 

impedir uma gravidez indesejada será superior à adminstração após esta 
88

. O seu mecanismo de 

ação está relacionado com a redução dos níveis séricos de LH e FSH antes da ovulação, 

causando ausência ou atraso desta. Sendo que a eficácia de evitar a ruptura do folículo também 

está relacionado com o tamanho do próprio folículo 
88

.  

Relativamente ao endométrio, parece haver evidências de que o Levonorgestrel pode 

produzir alterações a este nível 
90,91

. Contudo, existem estudos que por outro lado sugerem que 
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os recetores endometriais não apresentam diferenças, quando comparados com os grupos de 

controlo, depois da administração do fármaco. Em relação à adesão dos blastocistos às células 

endometriais, não foram observadas diferenças 
88

.  

Os estudos realtivos aos efeitos sobre os espermatozóides evidenciam a diminuição do seu 

número no útero após o uso de Levonorgestrel, bem como a diminuição da sua velocidade 
88

. 

Este efeito é sentido, uma vez que o levonorgestrel provoca a alcalinização do fluído 

intrauterino, que provoca a imobilização dos espermatozóides, e aumenta a viscosidade do muco 

cervical 
86

. No entanto parece não haver alteração na capacidade destes penetrarem o óvulo.  

Assim sendo, o levonorgestrel atua inibindo ou atrasando a ovulação, mas não impede a 

fertilização ou implantação do ovo. Portanto, não interrompe uma gravidez existente, ou seja, 

não é abortivo 
87

.  

No entanto, uma revisão  descreve que a eficácia observada em ensaios clinicos é superior 

à esperada se o único mecanismo de ação fosse a inibição da ovulação. O que sujere a existência 

de outros mecanismos implicados na sua ação 
92

.  

A eficácia deste método está também relacionada com o tempo que decorre entre a relação 

desprotegida e a altura da sua administração, como pode ser observado na Tabela 2.  

 

Taxas de eficácia da CE, em função do tempo decorrido 

Tempo entre a relação e a toma (horas) Taxa de eficácia (%) 

Até 24 

De 24 a 48 

De 48 a 72 

Após 72 

95 

85 

58 

Desconhecida 

 

 

Este tipo de medicação não está livre de efeitos secundários, provocando náuseas, dores 

abdominais, fadiga, hemorragia, atraso na menstruação, vómitos, entre outros 
90,91

. No entanto 

não foram encontradas associações entre o uso de levonorgestrel e o risco de complicações na 

gravidez, malformações ou outros efeitos adversos para o desenvolvimento do feto caso este CE 

não produza efeito 
87

.  

 

4.5. Aplicação na farmácia 

 

Desde o início do estágio percebi que os CE eram bastante procurados, sendo um auxiliar 

indispensável no momento da dispensa do medicamento o fluxograma 89 (Anexo IX), uma 

Tabela 2 - Taxas de eficácia da CE, em função do tempo decorrido 81 
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listagem progressiva de questões que devem ser feitas ao utente, de modo a perceber qual o 

melhor curso a seguir. 

No entanto, a população em geral não parecia estar bem informada sobre este assunto. 

Assim sendo, aquando do atendimento era sempre indispensável recordar os efeitos que 

poderiam ser sentidos após a toma, e cuidados especiais a ter (como a utilização de métodos de 

barreira até ao início da menstruação seguinte), bem como reforçar a ideia de que este tipo de 

medicação deve ser apenas um recurso e devido à sobrecarga hormonal a que expõem o 

organismo, deve ser utilizada o menor número de vezes possíveis. Portanto, cabe ao 

farmacêutico a promoção do uso correto, efetivo e seguro da CE, bem como a promoção da 

saúde sexual e reprodutiva da população, de modo objetivo e isento de juízos de valor.  

Por isso mesmo, decidi criar um panfleto informativo (Anexo X) sobre estes métodos, 

contendo as informações essenciais para o utente. Este panfleto foi então colocado junto dos 

produtos, de modo a que aquando da dispensa, fosse entregue ao utente (Anexo XI).  

 

5. Conclusão  

Estes 4 meses na FMR foram, sem dúvida, uma etapa fundamental na minha formação, 

preparando-me de forma mais prática para o mundo do trabalho, e enriquecendo-me como 

futura Farmacêutica.  

Durante o estágio pude pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 anos do 

curso, solidificando-os e avolumando-os, acrescentando valores pessoais, como autonomia, 

responsabilidade e muito mais segurança para o contacto com o utente.  

Mais concretamente, o estágio começou com o primeiro mês de ambientação, em que 

estava responsável pela receção e armazenamento dos medicamentos. Na segunda semana de 

estágio comecei com as medições de pressão arterial e de parâmetros bioquímicos (glicémia, 

colesterol e triglicerídeos). De salvaguardar, que após esta fase, estas determinações eram quase 

sempre realizadas por mim, o que me permitiu familiarizar com o contacto com o utente e 

prestar alguns conselhos úteis. Nestas primeiras semanas, tive ainda oportunidade de 

acompanhar os colegas durante o atendimento, de forma a me ir familiarizando com o sistema 

informático e com o procedimento a seguir. 

No segundo mês, iniciei a experiência de atendimento ao público, de forma autónoma e 

comecei a corrigir receituário.  

Sem dúvida a farmácia comunitária é uma das saídas profissionais que mais me atrai pela 

vertente humana que acarreta, sendo esta sem dúvida a maior aprendizagem, o contacto com o 

utente, o saber ouvir, o estar disponível.  
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O estágio vale também pela ótima experiência de trabalho e relação criada com toda a 

equipa. Volto a salientar o meu sincero agradecimento a todos os profissionais da FMR pelo 

grande contributo, amabilidade e disponibilidade demonstradas comigo.  
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Anexos 

Anexo I – Ficha de Preparação da Solução Alcoólica de Ácido Bórico à 

Saturação 
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Anexo II – Notalgia Parestésica 
42 

 

  

Zona Hiperpigmentada nas costas de duas mulheres com Notalgia Parestésica. 
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Anexo III – Panfleto Informativo “Notalgia Parestésica” 
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Anexo IV – Pitiríase Versicolor  

 

 

  

Pitiríase Versicolor eritematosa 

Pitiríase Versicolor Hiperpigmentada 

Pitiríase Versicolor Hipopigmentada 



                   Relatório Farmácia Comunitária 2014/2015 

 

56 

 

Anexo V – Panfleto Informativo “Pitiríase Versicolor”    



                   Relatório Farmácia Comunitária 2014/2015 

 

57 

 

   



                   Relatório Farmácia Comunitária 2014/2015 

 

58 

 

Anexo VI – Esquema resumo das concentrações hormonais e dos 

eventos no ovário durante o CM 
83 
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Anexo VII – Sumário do controlo hormonal das funções do ovário na 

fase folicular 
83
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Anexo VIII – Relação entre as mudanças no ovário e útero durante o 

CM 
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Anexo IX – Fluxograma 
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Anexo X – Panfleto Informativo “Contraceção de Emergência” 
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Anexo XI – Panfleto informativo junto dos produtos 

  



                   Relatório Farmácia Comunitária 2014/2015 

 

65 

 

 



                  Relatório Estágio Hospitalar 

 

I 

 

 

Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel 

Ana Rita da Rocha Andrade 



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

II 

 

Ana Andrade 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, 

Penafiel 

 

outubro de 2014 a novembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

Ana Rita da Rocha Andrade 

 

Orientador: Dra. Cláudia Leitão 

_______________________________ 

 

 

abril de 2015  



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

III 

 

Ana Andrade 

Declaração de Integridade 

 

Eu, Ana Rita da Rocha Andrade, abaixo assinado, nº 201106198, aluno do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores 

foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da 

fonte bibliográfica. 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ___de _______ de ______ 

 

Assinatura:___________________________ 

  



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

IV 

 

Ana Andrade 

Agradecimentos 

 

O desenvolvimento e realização deste Estágio apenas foi possível graças à ajuda, 

disponibilidade e apoio de várias pessoas. A estas, gostaria de manifestar o mais sincero 

agradecimento: 

 Ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, por ter proporcionado todas as condições 

necessárias à execução deste Estágio; 

 À Doutora Sónia por me dar a oportunidade de realizar este estágio; 

 À Doutora Cláudia Leitão, por todo o apoio, orientação e por me acompanhar 

sempre, desde o inicio; 

 Às Doutoras Ana Isabel Melo, Ana Montenegro, Ana Rita e Ana Rute, Rita Araújo 

e Carla Ferreira, pela disponibilidade, bons conselhos e apoio, imprescindíveis para 

o desenvolvimento deste Estágio; 

 A todos os Técnicos de Farmácia (TF) e Assistentes Operacionais (AO) que 

integram a equipa, pela disponibilidade, cooperação, boa disposição e bom 

ambiente que proporcionaram ao longo de todo o Estágio.  

  



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

V 

 

Ana Andrade 

Índice 

Abreviaturas ................................................................................................................ VII 

1. Introdução ....................................................................................................................1 

1.1 Plano de Estágio...................................................................................................1 

2. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. (CHTS) ...............................................2 

2.1 Serviços Farmacêuticos do CHTS ........................................................................2 

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos .....................................................3 

3.1 Aquisição de medicamentos e outros produtos ....................................................3 

3.1.1. Empréstimos de medicamentos e outros produtos .......................................4 

3.2. Receção de produtos ...........................................................................................5 

3.3 Armazenagem de produtos ...................................................................................5 

3.4. Armazenamento nos Pyxis ..................................................................................5 

4. Distribuição .................................................................................................................6 

4.1. Distribuição a doentes em regime de internamento .............................................6 

4.1.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária .........................................6 

4.1.2. Distribuição tradicional de medicamentos ...................................................7 

4.1.2.1. Reposição de stocks nivelados .............................................................7 

4.1.2.2. Distribuição por requisição individualizada .........................................8 

4.2. Distribuição a doentes em regime de ambulatório ..............................................8 

4.3. Dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restritiva ................................ 10 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos (EP) ......................................................... 10 

4.3.2. Medicamentos derivados do plasma humano ............................................. 11 

4.3.3. Medicamentos Extra-Formulário ............................................................... 12 

5. Farmacotecnia ........................................................................................................... 12 

5.1. Nutrição parentérica e outros manipulados estéreis .......................................... 12 

5.2. Manipulados não estéreis .................................................................................. 13 

5.3. Reembalagem ................................................................................................... 14 

6. Outras atividades do farmacêutico ............................................................................. 14 

6.1. Farmacovigilância ............................................................................................. 14 



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

VI 

 

Ana Andrade 

6.2. Participação do farmacêutico nos Ensaios Clínicos .......................................... 15 

6.3. Comissões Técnicas .......................................................................................... 16 

6.3.1. Comissão de Ética para a Saúde (CES) ...................................................... 16 

6.3.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) .............................................. 16 

6.3.3. Comissão de Controlo de Infeção e Resistência Antimicrobiana (CCIPRA)

 ......................................................................................................................................... 17 

7. Informação e intervenção farmacêutica ..................................................................... 18 

8. Conclusão .................................................................................................................. 18 

9. Bibliografia ................................................................................................................ 20 

10. Anexos ..................................................................................................................... 22 

Anexo A - Sistema Informático do SF do CHTS – CPCHC .................................... 22 

Anexo B - Registo de Empréstimos ......................................................................... 23 

Anexo C - Produto Reembalado .............................................................................. 24 

Anexo D - Pyxis....................................................................................................... 25 

Anexo E - Panfleto Informativo ............................................................................... 26 

Anexo F - Termo de Responsabilidade .................................................................... 27 

Anexo G - Anexo X ................................................................................................. 28 

Anexo H - Modelo nº 1804 ...................................................................................... 29 

Anexo I - Justificação de Receituário ...................................................................... 31 

Anexo J - Ficha de Produção ................................................................................... 32 

Anexo K - Rotulagem de Manipulados .................................................................... 34 

Anexo L - Pedido de Introdução ou Autorização de Utilização de Medicamento .... 35 

 



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

VII 

 

Ana Andrade 

Abreviaturas  

 

ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AO – Assistente Operacional 

ARS – Administração Regional de Saúde 

AUE – Autorização de Utilização Especial 

CA – Conselho de Administração 

CCIPRA – Comissão de Controlo de Infeção e Resistência Antimicrobiana 

CES – Comissão de Ética para a Saúde 

CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHP – Centro Hospitalar do Porto, EPE 

CHTS – Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 

DC – Diretor Clínico  

DCI – Denominação Comum Internacional 

DIDDU – Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

DS – Diretor de Serviço 

EP – Estupefacientes e Psicotrópicos 

FHNM – Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

NP – Nutrição Parentérica 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

SC – Serviço Clínico  

SF – Serviço Farmacêutico 

SNT – Sistema Nacional de Farmacovigilância 

TF – Técnico de Farmácia  

UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 
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1. Introdução 

 

Um Hospital é uma instituição prestadora de cuidados de Saúde, que providencia aos 

pacientes assistência médica curativa e/ou reabilitação assegurada por pessoal e equipamento 

especializado. Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares são responsáveis pela sua própria 

gestão, e por isso mesmo, autónomos. Devendo garantir a disponibilidade de medicamentos e 

alguns dispositivos médicos para todos os serviços do Hospital, assegurando a terapêutica 

necessária ao tratamento dos doentes com qualidade, segurança e eficácia, monitorizando os 

resultados e a satisfação dos doentes e dos profissionais envolvidos 
1,2

. 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas contempla na unidade curricular de 

estágio a possibilidade de por dois meses entrar em contato com o papel que o farmacêutico 

ocupa a nível hospitalar. Papel, que difere do ocupado pelo farmacêutico na farmácia 

comunitária, principalmente no que diz respeito ao contato farmacêutico-médico e à 

responsabilidade do farmacêutico como validador das prescrições médicas. Deste modo, um 

estágio hospitalar tem como objetivo a aquisição de competências técnicas e práticas, obtenção 

de conhecimento da legislação e deontologia inerente à prática hospitalar. 

 Assim sendo, senti que era importante para a minha formação incluir o estágio a nível 

hospitalar. Durante este, entrei em contacto com a realidade de uma farmácia hospitalar e com o 

papel que o farmacêutico ocupa nesta.   

Desta forma, surge um relatório onde é descrita a realidade do serviço onde o estágio foi 

efetuado, assim como as aprendizagens adquiridas no que diz respeito ao papel do farmacêutico 

hospitalar.  

De notar, que este estágio foi realizado nos meses de outubro e novembro de 2014 e 

seguiu o plano descrito abaixo: 

 

1.1 Plano de Estágio 
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Distribuição de ambulatório. 

Validação de prescrições, noções de nutrição entérica e parentérica. 

Validação de prescrições, unidose, noções de desinfeção hospitalar e material de 

penso. 

Validação de prescrições, distribuição de hemoderivados. 

Aquisição de produtos/medicamentos. 

Distribuição de estupefacientes. 

Unidade de Amarante. 

 

2. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. (CHTS) 

 

Em 1979 foi criado o Centro Hospitalar do Vale do Sousa, que englobava duas Unidade 

Hospitalares, a de Paredes e a de Penafiel, bem como o Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental. Catorze anos depois (1993) passou a designar-se Hospital Padre Américo – Vale do 

Sousa 
3
. 

O CHTS foi criado pelo Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de setembro, sendo constituído 

por duas Unidades Hospitalares: a Unidade Hospitalar Padre Américo (sede do Centro 

Hospitalar) e a Unidade Hospitalar de Amarante. 

A Unidade Hospitalar Padre Américo situa-se na Avenida do Hospital Padre Américo, 

Guilhufe, Penafiel, e é constituída por dois edifícios. O edifício principal, com 11 pisos, em que 

os pisos do 0 ao 4 têm acessibilidade ao exterior, e um pavilhão, destinado ao Departamento 

Psiquiatria e Saúde Mental. A Unidade Hospitalar de Amarante situa-se na Rua da Lama, 

Telões, sendo constituída por um edifício que alberga todos os serviços 
4
. 

O CHTS presta serviços, prioritariamente, aos conselhos de Penafiel, Paredes, 

Felgueiras, Paços de Ferreira, Castelo de Paiva, Amarante, Baião, Marco de Canaveses, 

Celorico de Bastos e Resende 
4
.   

 

2.1 Serviços Farmacêuticos do CHTS 

 

“…conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses 

organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de ensaio que lhes 

couber.” 
5
. 

É assim que é definida farmácia hospitalar no Decreto-Lei nº 44204, de 2 de fevereiro 

de 1962.  
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Portanto, os SF têm como função organizar os processos de trabalho e gerir os recursos 

humanos, de maneira a atingir os objetivos definidos na prestação de cuidados farmacêuticos; 

gerir o medicamento, quer na utilização clínica, como fazer a sua gestão económica, garantindo 

segurança, eficácia e eficiência; garantir o cumprimento do plano terapêutico; promover 

programas de formação contínua da sua equipa de trabalho e colaborar nas atividades de 

investigação e ensino, no âmbito da sua área específica.   

Deste modo, os SF são responsáveis pelo controlo do circuito do medicamento, tendo 

sempre como objetivo preencher as necessidades dos pacientes do CHTS de modo eficiente, 

seguro e eficaz, e considerando sempre a relação qualidade/preço de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos.  

Os SF do CHTS localizam-se no piso 1 do edifício principal, permitindo um fácil acesso 

externo e interno. O horário de funcionamento dos SF é de segunda a sexta-feira entre as 8:30h 

e as 17:30h e aos sábados das 9:00h às 13:00h. Após este horário, encontra-se um farmacêutico 

de prevenção, o qual é chamado aos SF se algum Serviço Clínico (SC) necessitar de algum 

produto farmacêutico não existente em stock nos armazéns avançados e stocks nivelados. 

Os serviços são constituídos por receção, sala do Diretor de Serviços (DS), sala da 

administração, wc e vestiários femininos e masculinos, sala dos farmacêuticos, sala de pessoal, 

laboratório, sala de pesagens, sala de reembalagem e reetiquetagem, armazém geral, e sala de 

unidose.  

O funcionamento dos SF, bem como a garantia da qualidade dos serviços prestados, são 

assegurados por uma equipa de profissionais de saúde que inclui Farmacêuticos, TF, AO e staff 

administrativo. 

O sistema informático utilizado pelos SF é o CPCHC que possibilita gerir as 

encomendas, armazenamento, prescrições e distribuição aos vários SC, entre outras 

funcionalidades (Anexo A). 

 

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

3.1 Aquisição de medicamentos e outros produtos 

 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) com base no Formulário Hospitalar 

Nacional do Medicamento (FHNM) e no Guia Terapêutico do CHTS faz a seleção de fármacos 

e produtos farmacêuticos.  

Dependendo das necessidades de medicamentos ou outros produtos, a aquisição pode 

ser feita de diferentes modos. A lista de itens que se encontram abaixo do ponto de encomenda é 

emitida e é feita uma avaliação de cada produto (consumos nos últimos doze meses e no 



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

4 

 

Ana Andrade 

momento, stock atual e previsão de consumo), de modo a avaliar a quantidade a adquirir, tendo 

em conta fatores como, sazonalidade de consumo, urgência de aquisição, condicionantes de 

fornecedores, instruções do Conselho de Administração (CA) e Aprovisionamento.     

Em caso de necessidades urgentes, existe ainda a possibilidade de compra a um 

armazenista local. No caso dos SF do CHTS, a UniChem.  

Caso o medicamento não exista no catálogo da Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS), consulta-se o Infomed, pesquisando preços e condições que os fornecedores 

oferecem. O DS escolhe o fornecedor que apresente melhores condições, com base em vários 

critérios (adaptação à unidose, valores, entre outros) e depois de ser dada autorização é feita a 

aquisição do produto 
2
.  

No caso dos medicamentos que não pertencem ao FHNM mas que possuem 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) na União Europeia ou que têm provas 

preliminares de benefício clínico mas sem AIM em qualquer país, a sua aquisição apenas pode 

ser feita quando existe uma Autorização de Utilização Especial (AUE) prévia pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), de acordo com o artigo 92º do 

Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 agosto, quando observados os requisitos e condições definidas 

no regulamento aprovado pela Deliberação nº 105/CA/2007, em 1 de março de 2007. Nestes 

casos, o requerente da AUE preenche um impresso próprio disponível no site do INFARMED, 

bem como um impresso de justificação clínica e é feita uma estimativa da quantidade a adquirir 

no período de validade da autorização. Em caso de aprovação de AUE do medicamento, esta é 

válida por um ano 
6
.  

 

3.1.1. Empréstimos de medicamentos e outros produtos 

 

Devido a ruturas de stock, a atraso na entrega ou por um medicamento em questão estar 

esgotado, pode ser necessário recorrer a empréstimos.  

O que leva à existência de um farmacêutico responsável por estes. Quando é necessário 

um produto ele contacta os SF de outro hospital de forma a saber se este pode ou não ceder o 

medicamento pretendido. Se for dada confirmação do empréstimo, é preenchida a requisição de 

pedido de empréstimo que é posteriormente enviada aos SF do hospital que irá fazer o 

empréstimo (Anexo B).  

Quando o medicamento é recebido nos SF do CHTS, o farmacêutico dá entrada deste no 

stock e arquiva em pasta própria o documento que confirma a sua receção. Logo que o stock o 

permita, os SF devolvem o produto ao hospital que fez o empréstimo. 

Existe também a possibilidade de os SF do CHTS realizarem empréstimos a outros 

hospitais, desde que o farmacêutico responsável verifique que tem em stock quantidade 
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suficiente para as necessidades dos SC e para o empréstimo. Nesse caso, o farmacêutico dá 

saída do medicamento e imprime o documento de empréstimo concedido, com duas vias, uma 

delas segue com o produto e a outra é arquivada.  

 

3.2. Receção de produtos 

 

No momento em que os produtos chegam o AO verifica se estes estão destinados aos SF 

e confere se o número de caixas recebidas é igual ao número de caixas constantes na Nota de 

Entrega/Guia de Transporte, de seguida assina a guia de transporte e informa o TF sobre a sua 

receção.  

O TF é responsável por conferir a encomenda, o número de embalagens, a qualidade e 

quantidade dos produtos, lote e validade.  

Todos os produtos que não se encontram com identificação individualizada são 

reembalados e reetiquetados, sendo que na etiqueta tem de constar a Denominação Comum 

Internacional (DCI) do medicamento, dosagem, lote atribuído, designação da instituição e o 

prazo de validade, que será de 1 ano para os produtos reembalados, já no caso dos reetiquetados, 

uma vez que o medicamento se mantém na embalagem original (o involucro não é violado), a 

sua validade mantêm-se (Anexo C).        

 

3.3 Armazenagem de produtos  

 

O armazenamento cabe ao AO sob orientação do TF. Os produtos são armazenados por 

ordem alfabética de DCI, segundo as áreas definidas no armazém, respeitando sempre a regra 

FEFO – Frist Expired, Frist Out. 

O armazém não apresenta entrada de luz exterior e a sua temperatura e humidade são 

controlados, sendo regularmente verificados.  

 

3.4. Armazenamento nos Pyxis 

 

No CHTS existem Pyxis (sistemas automatizados) (Anexo D) em alguns SC, Urgências, 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), e pisos 9, 8 e 7; e dois em Amarante, na 

Urgência e Medicina. A reposição do stock nestes armazéns é feita sempre que este se encontra 

abaixo do stock mínimo. Um TF é responsável por analisar o stock dos Pyxis, sendo depois 

preparado o que é necessário para os repor, sendo a reposição efetuada por TF.  



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

6 

 

Ana Andrade 

Sempre que necessário, o stock dos Pyxis é atualizado pelo farmacêutico responsável e 

mensalmente um TF imprime uma listagem de discrepâncias dos últimos trinta dias e analisa-a 

com os enfermeiros do respetivo SC.  

 

4. Distribuição 

 

Os SF são responsáveis pela distribuição de todos os produtos farmacêuticos usados no 

hospital. Tendo como objetivo cumprir a prescrição, administração pronta e correta do 

medicamento, racionalizando os recursos, monitorizando a terapêutica e garantindo sempre a 

eficácia e a segurança do uso dos mesmos 
1,2

. 

No CHTS, a distribuição pode ser dividida em dois: distribuição a doentes em regime de 

internamento e em regime de ambulatório. Sendo que dentro do regime de internamento existem 

os seguintes sistemas: Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), distribuição 

tradicional de medicamentos, sistema de reposição de stocks nivelados, distribuição de produtos 

armazenados nos Pyxis e distribuição de medicamentos sujeitos a legislação restritiva
1,2

. 

 

4.1. Distribuição a doentes em regime de internamento 

 

4.1.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

Este sistema caracteriza-se pela dispensa de medicação ao doente individualmente, para 

24 horas e em unidose.  

Depois do médico fazer a prescrição on-line, o farmacêutico responsável por aquele SC 

receciona e procede à validação 
1,2

, tendo em conta: identificação do doente e do médico 

prescritor, data de prescrição, DCI, existência do medicamento na instituição, dose prescrita, 

frequência, tendo sempre em conta o perfil farmacoterapêutico e o processo clínico do doente. 

Para além disso, o farmacêutico é responsável por verificar as diluições, tempos de perfusão e 

concentração dos eletrólitos, bem como a função renal em caso de antibioterapia ou 

medicamentos que interfiram com a mesma.  

Caso o farmacêutico tenha dúvidas, tem ao seu dispor o sistema informático que 

permite aceder um conjunto de importantes informações que poderá utilizar para o auxiliar, 

diminuindo erros relacionados com o medicamento, como por exemplo: acesso ao Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) e FHNM, e acesso ao processo clínico de cada doente 

(diagnóstico, perfil farmacoterapêutico, parâmetros bioquímicos, exames complementares de 

diagnóstico, entre outros).  
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Na eventualidade de surgir alguma dúvida relativa à prescrição ou perfil 

farmacoterapêutico do paciente, o farmacêutico deve contactar o médico a fim de o esclarecer 

ou colocar o alerta nas observações da respetiva prescrição, caso não consiga contactar com o 

médico. Durante o meu estágio no CHTS, por várias vezes pude presenciar este tipo de contacto 

entre farmacêuticos e médicos, que frequentemente levavam a que fossem feitas alterações na 

prescrição. 

De seguida, é gerado um mapa farmacoterapêutico do serviço validado que vai ser 

distribuído informaticamente para os sistemas automatizados. Permitindo aos TF prepararem 

toda a medicação, que os AO entregam nos respetivos SC. No CHTS, de modo a organizar o 

serviço, existem horários estabelecidos para a preparação e distribuição da medicação nos SC’s. 

Por isso mesmo, os farmacêuticos necessitam de fazer as validações por ordem de entrega da 

medicação.  

 

4.1.2. Distribuição tradicional de medicamentos 

 

Se a DIDDU não é praticável, recorre-se ao sistema de distribuição tradicional, do qual 

faz parte o sistema de reposição de stocks nivelados, reposição personalizada e distribuição em 

armazéns automatizados Pyxis 
1,2

. 

Neste tipo de distribuição (exceto reposição personalizada) existem pedidos semanais 

feitos pelo enfermeiro responsável pelo SC, que depois de analisados pelo TF são preparados e 

entregues no respetivo SC pelo AO, acompanhado pelas guias de satisfação de pedido. Sendo de 

realçar a existência de dias pré-definidos para a distribuição em cada um dos SC.  

Caso existam pedidos urgentes, que tenham de ser satisfeitos no próprio dia, o pedido 

surge no sistema informático e é preparado pelo TF. Neste caso, cabe a um elemento do SC 

avisar por via telefónica e ir levantar a respetiva medicação aos SF nos horários estipulados, ou, 

se o volume do pedido o permitir, serão enviados pelo sistema de vácuo.  

 

4.1.2.1. Reposição de stocks nivelados  

 

 Este sistema consiste na reposição de stocks nivelados, ou seja, stocks que previamente 

definidos pelo farmacêutico responsável dos SF e pelo enfermeiro responsável do SC, com base 

na análise dos consumos anteriores, necessidades e especificidades do serviço em questão. 

Sendo a reposição de stocks feita de acordo com uma periodicidade previamente definida por 

ambas as partes.  
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Este sistema de distribuição aplica-se aos SC cuja permanência do doente é inferior a 24 

horas (Bloco Operatório, Bloco de Partos, Hemodinâmica, Cirurgia de Ambulatório e Urgência 

Geral).  

No dia anterior ou no próprio dia estipulado, o TF deve dirigir-se ao SC e proceder à 

contagem dos stocks. Já nos SF, prepara a medicação que será necessário repor e posteriormente 

são enviadas por um AO em caixas identificadas para o serviço.  

Relativamente à distribuição dos armazéns automatizados Pyxis, que acabam por ser um 

sistema de reposição de stocks nivelados, a reposição também é feita em dias estipulados, por 

diferença de stock máximo e existente. A sua reposição é feita por um TF, à exceção dos 

Estupefaciente e Psicotrópicos (EP) que são repostos pelo farmacêutico responsável.  

 

4.1.2.2. Distribuição por requisição individualizada 

 

A distribuição individualizada acontece por diversos motivos, como: custo da 

medicação, controlo de prescrição e controlo do uso racional dos medicamentos. São exemplos 

de fármacos sujeitos a este tipo de distribuição os antibióticos para o Bloco, Urgência Geral e 

Pediátrica, Eptifibatida, Levosimedan e Penso de Colagénio com Gentamina.  

 

4.2. Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

 

A distribuição em ambulatório consiste no fornecimento de medicação de patologias 

legisladas ou autorizadas pelo CA, tendo como objetivo permitir ao paciente atendido em 

consulta externa, na urgência ou a quem é dada alta após internamento, fazer a terapia gratuita 

em casa (comparticipada a 100% a nível hospitalar), dando continuidade à terapêutica de 

fornecimento exclusivo ao nível da Farmácia Hospitalar. 

Ao farmacêutico responsável cabe a dispensa da medicação para um mês na dose e 

condições corretas, juntamente com a informação necessária para uma adequada utilização; 

contribuir para a deteção de reações adversas, bem como identificar e resolver problemas 

relacionados com o uso do medicamento de forma a conseguir os melhores resultados. Para 

além disso, o farmacêutico deve assegurar a disponibilidade atempada dos medicamentos 

corretos, devendo comunicar com os SF para ter conhecimento atempadamente da medicação 

existente em stock.   

Neste serviço, o utente pode levantar a medicação, mediante apresentação de receita 

médica corretamente preenchida. Assim sendo, a receita tem de cumprir os seguintes 

parâmetros: ser eletrónica, estar dentro da validade, estar assinada pelo médico, apresentar o 

despacho respetivo (nos casos em que se aplique), apresentar vinheta do local de prescrição, 
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identificação do doente (e nº de beneficiário), identificação do médico e do serviço, e ainda, 

descrição do medicamento, posologia, forma farmacêutica e quantidade a dispensar.  

Graças ao sistema eletrónico, o farmacêutico no CHTS de imediato tem acesso ao 

historial de cada doente (diagnóstico, perfil farmacoterapêutico, data da última consulta, datas 

de levantamento de medicação, quais os medicamentos que levantou em que quantidade e quem 

os levantou, qual o médico prescritor, data da próxima consulta, observações, custos associados 

à terapêutica e farmacêutico responsável pela dispensa) o que lhe permite fazer o seguimento 

farmacoterapêutico de cada doente avaliando a adesão à terapêutica, bem como monitorizar 

doentes com patologias crónicas e medicamentos de elevado custo.  

No primeiro atendimento de ambulatório, para além da informação oral ou escrita dada 

pelo farmacêutico (via de administração, dose, horário e modo de administração, duração do 

tratamento, início de ação previsto, efeitos secundários comuns e interações, técnicas de auto-

monitorização da terapêutica, modo de conservação e ações a ter caso se esqueça de tomar o 

medicamento ou toma a mais), deve ainda fornecer folhetos informativos disponíveis, e garantir 

que não existem dúvidas, novamente aumentando a probabilidade de adesão à terapêutica e o 

seu correto uso. No entanto, nem todos os medicamentos disponibilizados possuem folhetos 

informativos internos, por isso mesmo, durante o meu estágio foi-me proposta a realização de 

um panfleto que se encontra em anexo (Anexo E).  

 É também essencial que no primeiro atendimento seja preenchido o “Termo de 

Responsabilidade” (Anexo F), em que o doente/representante legal se responsabiliza pela boa 

utilização, transporte e conservação do medicamento, e se responsabiliza por extravio ou dano 

causado à medicação enquanto esta estiver ao seu cuidado. Neste documento devem ser 

indicadas outras pessoas autorizadas a levantar a medicação, sendo que também estas devem 

assinar o “Termo de Responsabilidade”. 

Caso durante na dispensa do medicamento ao doente seja feita alguma queixa de efeitos 

secundários que possam ser provocados pelo fármaco, o farmacêutico deve notificar de imediato 

o médico prescritor. O farmacêutico deve notificar o INFARMED em impresso próprio 

disponível no site do mesmo. Depois de ser notificado, cabe ao médico decidir se comunica ou 

não ao INFARMED. 

As medicações faturáveis são remitidas para a faturação, para a ACSS (medicamentos 

de esclerose múltipla e Hepatite C) ou Administração Regional de Saúde (ARS) (medicamentos 

biológicos de prescrições de instituições privadas e Riluzol). As prescrições são guardadas em 

dossiers por SC ou medicamento, separando as fornecidas na totalidade das pendentes.  

É também ainda da responsabilidade do farmacêutico de ambulatório proceder à 

contagem semanal dos medicamentos do armazém 20 para fins de controlo de stock, 

constituindo também um dos indicadores de qualidade.  
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Para que a dispensa do medicamento possa ser feita gratuitamente em ambulatório é 

necessário que exista legislação em vigor, patente em Decretos-Lei, Despachos e Portarias, que 

regulem as condições de cedência, encargos financeiros e condições de prescrição. Nos SF do 

CHTS são dispensados medicamentos para patologias especificas, nomeadamente, HIV/SIDA, 

Esclerose múltipla, Doença de Crohn, Artrite reumatóide, artrite psoriática, artrite idiopática e 

psoríase em placas, Hepatite C, Lúpus, entre outras.  

Já no caso de medicamentos não abrangidos pela legislação, a sua aquisição apenas 

pode ser feita de forma gratuita pelo utente, caso exista uma autorização do Diretor Clínico 

(DC), e a medicação seja prescrita em consulta externa no CHTS ou nos SC, permitindo assim 

dar continuidade ao tratamento.  

Por outro lado, na farmácia de ambulatório também são esporadicamente vendidos 

medicamentos que não têm usos exclusivo hospitalar. Segundo o Decreto-Lei nº 44 204 de 2 de 

fevereiro de 1962 e o Decreto-Lei nº 206/2000 de 1 de setembro só é permitida a venda ao preço 

de custo e em situações particulares, como inexistência de farmácia particular na localidade ou 

quando se prova que o medicamento está esgotado a nível comunitário (com o carimbo de três 

farmácias). Existe ainda o caso específico das farmácias pertencentes às Santas Casas da 

Misericórdia, que dispensam medicamentos de uso exclusivo hospitalar mas também possuem 

alvará de venda ao público 
5,7

.  

Durante o estágio também pude observar o papel preponderante que o farmacêutico 

tem, nomeadamente na transmissão de confiança ao utente para que este exponha dúvidas ou 

problemas que surjam, já que muitas vezes existe uma má aceitação da sociedade para algumas 

patologias. 

 

4.3. Dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restritiva 

 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos (EP) 

 

Os medicamentos EP são armazenados em cofre próprio, de acesso limitado, existente 

no armazém central. Ao cofre, apenas os farmacêuticos têm acesso, através de um código, e 

como tal, os farmacêuticos são responsáveis por todos os movimentos que ocorram no cofre, 

nomeadamente o armazenamento e o controlo do stock.  

A distribuição destes medicamentos é feita de três formas: por distribuição 

individualizada, distribuição tradicional e reposição de stocks nivelados (Pyxis).  

A distribuição individualizada acontece sempre que estes medicamentos não se 

encontram nos armazéns automatizados (Pyxis), quando existe uma prescrição eletrónica. Neste 

caso, o enfermeiro responsável preenche o Anexo X (Anexo G) no livro de estupefacientes do 
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respetivo SC do CHTS. O diretor do SC ou enfermeiro substituto assina a respetiva folha, que é 

depois enviada para os SF, o farmacêutico responsável recebe-o e envia o fármaco para o 

respetivo SC enquanto a prescrição se encontra ativa. Por fim, o Anexo X é arquivado em um 

dossier próprio com a respetiva impressão dos consumos que lhe dizem respeito.  

No caso da distribuição tradicional, existe um stock no SC (como acontece em 

Cardiologia, Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia, Neonatologia, Bloco Operatório Central, Bloco 

de Partos e Cirurgia de Ambulatório) de modo a que o acesso à medicação possa ser feita mais 

rapidamente e fora do horário de funcionamento dos SF. O preenchimento do Anexo X é feito 

aquando da administração do medicamento ao doente, e só depois é enviado aos SF. A 

reposição acontece posteriormente, de acordo com a verificação feita pelo farmacêutico e 

correto preenchimento do Anexo X do livro de estupefaciente do SC. Os Anexos X são 

arquivados em dossier próprio após o seu encerramento, juntamente com a impressão dos 

consumos associados.  

No caso da reposição nos Pyxis, o farmacêutico responsável pelos EP’s imprime 

diariamente um relatório de atividades no qual encontra a informação de consumos, que regista 

a retirada da medicação pelos enfermeiros. Este relatório é analisado pelo farmacêutico, e o 

stock é reposto de acordo com os consumos. É importante referir, que neste caso não é 

necessário o preenchimento do Anexo X, uma vez que a medicação é retirada por doente, 

existindo uma prescrição on-line feita por um médico e existe uma autorização do INFARMED.  

 

4.3.2. Medicamentos derivados do plasma humano 

 

A distribuição de Hemoderivados é efetuada de acordo com o Despacho nº 1051/2000 

(2º serie) que determina a dispensa individualizada e personalizada de todos os medicamentos 

Hemoderivados.  

Estes medicamentos são rececionados e armazenados pelo AO sob supervisão do TF. 

No CHTS, o Pyxis do piso 4 (UCIP) contém Hemoderivados (Albumina Humana a 20% e 

Imunoglibulina Humana Inespecífica 10g), cujo armazenamento e reposição de stock cabe ao 

farmacêutico responsável pelos hemoderivados. No CHTS existem hemoderivados em alguns 

SC, dada a sua especificidade e necessidade imediata de administração ao doente, como por 

exemplo, no Bloco Operatório e de Partos, Imunohemoterapia, Urgência Geral e Obstetrícia.  

A distribuição é feita mediante envio de requisição do modelo nº 1804 (exclusivo da 

INCM, E.P.) (Anexo H), constituída por original e duplicado aos SF, cujo preenchimento é 

validado pelo farmacêutico. Os quadros A (identificação do médico prescritor e do doente) e B 

(hemoderivado, dose/frequência, duração do tratamento e diagnostico/justificação clinica) da 

requisição são preenchidos pelo SC requisitante, sendo o quadro C preenchido pelos SF 
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(número de distribuição e ano, denominação do hemoderivado, lote, quantidade, laboratório de 

origem, número de certificado de aprovação de lote pelo INFARMED, assinatura, data e 

número mecanográfico de quem cede e de quem levanta o produto). 

O original e duplicado seguem juntamente com o produto, devidamente etiquetado com 

a identificação do SC e do paciente a que se destina. No SC, o enfermeiro, no momento de 

administração do fármaco preenche o quadro D (denominação do produto administrado, 

quantidade, lote, data de administração e a sua assinatura).  

No SC o enfermeiro que recebe a medicação assina a requisição, devolve aos SF e 

guarda a guia de serviço. Depois de verificar os stocks de hemoderivados e fazer o inventário 

semanal dos mesmos, o farmacêutico responsável, guarda os originais em dossier próprio.  

No CHTS, de acordo com as medidas de otimização de custos implementadas pela 

Comissão de Combate ao Desperdício, a prescrição de Albumina é suspensa automaticamente 

ao fim de três dias, mesmo que seja prescrito, sendo necessário o preenchimento de um novo 

impresso Modelo nº 1804. 

 

4.3.3. Medicamentos Extra-Formulário 

 

Estes medicamentos são aqueles que não são contemplados no formulário do CHTS, o 

que leva a que a sua dispensa esteja dependente de uma Justificação (Anexo I) pelo médico para 

posterior análise e autorização pela direção dos SF e do DC. Existem ainda medicamentos que 

embora pertençam ao formulário do CHTS, precisão de justificação clínica obrigatória. Quando 

isto acontece, no momento da prescrição o médico deve enviar a justificação, para que esta seja 

validada. 

 

5. Farmacotecnia 

 

A Farmacotecnia engloba todos os métodos inerentes à manipulação de substâncias 

farmacológicas com vista a melhorar a dispensa das mesmas, bem como a adaptação da 

formulação e da dosagem ao doente. Estas preparações são reguladas pelos Decretos-Lei nº 

90/2004, de 20 de abril, e nº 95/2004, de 22 de abril e pela Portaria nº 594/2004 de 3 de junho, 

que define as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em 

Farmácia de Oficina e Hospitalar.” 
1,2

. 

 

5.1. Nutrição parentérica e outros manipulados estéreis 
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A Nutrição Parentérica (NP) tem como objetivo o fornecimento de macro e 

micronutrientes essenciais por via endovenosa, sendo utilizada quando não é possível 

administrar os nutrientes por via oral ou entérica. Assim sendo, são prescritas soluções ou 

emulsões (hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, vitaminas e minerais) administrados por 

via endovenosa aos pacientes. Esta nutrição pode ser usada como única fonte de nutrientes ou 

em complemento da via entérica. O aporte nutricional deve ser feito de uma forma equilibrada 

de modo a manter a homeostasia ou a corrigir desequilíbrios nutricionais 
8
.
 
 

No CHTS não existe produção de bolsas de NP, sendo por isso usadas bolsas 

standardizadas. As bolsas encontram-se tri-compartimentas com soluções de aminoácidos, 

glucose e lípidos, que no momento da sua preparação necessitam de ser reconstituídas (lípidos 

em último lugar), sendo posteriormente feita a adição ordenada dos oligoelementos e eletrólitos 

(tendo em conta os valores máximos tabelados e, sempre que seja aplicável, os iões comuns), 

seguida das multivitaminas e por fim alanina/glutamina (auxiliares na prevenção e tratamento de 

úlceras de pressão).  

No que diz respeito às soluções de NP para recém-nascidos prescritas pelo serviço de 

Neonatologia do CHTS, a sua aquisição é feita ao Centro Hospitalar do Porto, EPE (CHP), 

nomeadamente na unidade do Hospital de Santo António. Neste caso, o médico faz a prescrição 

da bolsa, a prescrição é enviada aos SF, o farmacêutico responsável analisa a prescrição e faz a 

validação, e só depois preenche a requisição de serviço de bolsas de NP que é enviada para os 

SF do CHP, onde ela será preparada.  

 

5.2. Manipulados não estéreis 

 

Nos SF do CHTS, são preparados manipulados não estéreis, em sala própria. Esta sala é 

interdita a pessoas estranhas ao serviço e durante os períodos de manipulação encontra-se 

fechada, impedindo a entrada de modo a não haver risco de contaminação. Existe ainda uma 

sala de pesagens, equipada com duas balanças analíticas (resolução de quatro casas decimais), 

que são validadas anualmente como indicado pelas normas ISO 9001:2008.  

Depois de ser rececionado o pedido de manipulado, são realizados cálculos, para fazer a 

formulação correta, que se encontra sob a responsabilidade do TF ou do farmacêutico. De 

seguida, é efetuada a desinfeção da bancada e das mãos, de modo a garantir uma maior assepsia 

do local, bem como o uso de luvas, touca, máscara e bata. A elaboração de formulações em 

farmácia hospitalar é regulada pelos Decretos-Lei nº 90/2004 de 20 de abril 
9
, nº 95/2004 de 22 

de abril 
10

 e pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho 
11

.  

Conjuntamente com a produção do manipulado o farmacêutico necessita de preencher a 

Ficha de Produção (Anexo J), onde deve indicar o lote, validade, data de fabrico, quantidade, 
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validade dos produtos utilizados. Deve ainda, após a produção ter em conta os ensaios de 

verificação, garantindo assim que o manipulado preparado se encontra de acordo com as 

especificações pretendidas.  

Depois de preparado o farmacêutico deve voltar a fazer a desinfeção do local. 

Seguidamente, procede-se à impressão das etiquetas (Anexo K), nas quais devem constar as 

seguintes informações: nome do manipulado, constituintes e suas quantidades, via de 

administração, posologia, nome do doente, número de processo, lote, data de preparação, 

validade, conservação e observações.  

No decorrer do meu estágio foi-me dada a possibilidade de preparar vários 

manipulados, nomeadamente, Xarope Comum, papéis medicamentosos de Folinato de Cálcio 10 

mg, Suspensão Oral de Sulfadiazina a 20% (200mg/ml) e Suspensão oral de Pirimetamina 2 

mg/ml. 

 

5.3. Reembalagem  

 

Os SF do CHTS encontram-se equipados com um aparelho que permite a reembalagem 

semiautomática de formas orais sólidas. A reembalagem destas formulações é necessária para 

medicamentos que não sejam fornecidos com o acondicionamento ou identificação necessário à 

DIDDU, para obtenção de doses não disponíveis no mercado, ou para adequação da dose à 

prescrição médica on-line.  

Assim sendo, a reembalagem tem como objetivo a otimização da distribuição de 

medicamentos por DIDDU, garantindo a segurança e qualidade do medicamento, redução dos 

riscos de contaminação e dos erros na preparação do medicamento e maior economia.  

Depois dos medicamentos terem sido rececionados e conferidos, o TF verifica quais os 

medicamentos que necessitam de reemblagem e emite uma guia de reembalagem. 

Seguidamente, um AO reembala os medicamentos sob supervisão do TF e de acordo com as 

boas práticas da farmácia hospitalar.  

Uma vez que o equipamento disponível nos SF é semi-automático, não imprime a 

informação do medicamento, sendo necessário fazer etiquetas com a identificação do 

medicamento, nomeadamente, DCI, dosagem, prazo de validade (um ano, exceto medicamentos 

cuja validade original é mais curta), lote atribuído e designação da instituição.  

 

6. Outras atividades do farmacêutico 

 

6.1. Farmacovigilância 

 



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

15 

 

Ana Andrade 

Sendo profissionais de saúde, os farmacêuticos fazem parte do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF). Deste modo, têm a obrigação de monitorizar e notificar ao Centro 

Nacional de Farmacovigilância do INFARMED ou ao SNF reações adversas a produtos 

farmacêuticos 
1,2

. A notificação deve ser feita em impresso próprio disponível no site do 

INFARMED e compreende um conjunto de informações anónimas.  

 

6.2. Participação do farmacêutico nos Ensaios Clínicos 

 

A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é regulada a nível 

nacional pela Lei nº 21/2014 de 16 de abril, que aprova a Lei da Investigação Clínica, que 

revoga a Lei nº 46/2004 de 19 de agosto relativamente aos Ensaios Clínicos com Medicamentos 

de uso humano, passando a transpor a Diretiva 2001/10/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 4 de abril 
12

.  

Aquando da introdução de um novo ensaio clinico no CHTS é realizada uma reunião 

com o promotor do mesmo, sendo fornecida toda a documentação e informação importante para 

a participação no ensaio, ficando todos os documentos e registos armazenados.  

Após autorização do CA, pode ser rececionado o medicamento experimental enviado 

pelo promotor para ensaios clínicos no SF pelo farmacêutico responsável. De seguida procede-

se ao armazenamento do medicamento experimental, devidamente identificado, num armário 

específico para este tipo de medicamentos (dividido por ensaio clínico), numa sala destinada 

apenas a ensaios clínicos. Tanto o armário como a sala encontram-se fechados e sob as 

condições ambientais ideais estipulados pelo fabricante. Nestes espaços encontram-se sensores 

que registam as condições ambientais (como temperatura e humidade), e de modo regular, as 

informações recolhidas por estes são descarregadas para o computador e enviadas para os 

laboratórios, de modo a garantir que são cumpridas as especificações dadas por estes. Se por 

alguma razão, as condições ideais não forem cumpridas, o farmacêutico deve contactar o 

promotor para se informar de como deve proceder e caso seja necessário guardar esses 

medicamentos, devidamente identificados, em quarentena.  

Cabe ao médico analisar o perfil clínico do doente e determinar se este é um bom 

candidato ao ensaio clínico em estudo. Caso este prove ser um bom candidato, apresenta-lhe a 

proposta de participação no ensaio e pede-lhe o consentimento informado. Caso este seja 

positivo, a prescrição dos medicamentos é feita em impresso próprio e de forma personalizada.  

No ato da dispensa, o farmacêutico deve avaliar a prescrição, verificando que se 

encontra de acordo com o protocolo de estudo. Caso surja alguma dúvida durante a 

avaliação deve contactar o prescritor. Para além disso, o farmacêutico tem de fornecer 

ao doente qualquer tipo de informação relevante relativa ao medicamento. De modo a 



                  Relatório Estágio Hospitalar 2014 

 

16 

 

Ana Andrade 

controlar a adesão à terapêutica, registam-se a compliance (número de comprimidos 

dispensados e devolvidos), sendo que o paciente na sua visita aos SF traz todos os 

medicamentos e os blisters (incluindo os vazios) para que o farmacêutico possa avaliar a 

adesão à terapêutica. Estes medicamentos e as suas embalagens trazidos do domicílio 

são registados no dossier do ensaio clinico e armazenados com identificação do ensaio 

em armário próprio. Posteriormente, é da responsabilidade do promotor proceder à sua 

conferência e posterior destruição.  

 

6.3. Comissões Técnicas 

 

6.3.1. Comissão de Ética para a Saúde (CES) 

 

As CES’s têm o seu regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de maio 

13
, sendo que este regime se destina às CES que funcionam nas instituições e serviços de saúde 

públicos e unidades privadas de saúde.  

Como resultado do enorme desenvolvimento a nível das ciências base da biologia, 

também a responsabilidade dos profissionais de saúde tem-se tornado maior, levando ao 

aparecimento de preocupações éticas levantadas por cientistas motivadas por questões morais. 

Surge assim a bioética.  

A CES do CHTS é um órgão multidisciplinar, composta por sete elementos, dos quais 

um farmacêutico.  

A CES tem como competências zelar pela salvaguarda da dignidade e integridades 

humanas, devendo, emitir pareceres sobre questões éticas de domínio hospitalar, formulando 

diretrizes relativas a interrupção de terapias, diagnóstico de morte ou tratamento de dor. Mais, 

deve reconhecer a qualificação científica adequada para a realização de ensaios clínicos; 

pronunciar-se sobre protocolos de investigação científica e pedidos de autorização para a 

realização de ensaios clínicos no CHTS, e divulgar os princípios gerais da Bioética aos 

profissionais do CHTS.  

 

6.3.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

 

A CFT é um órgão consultivo e de integração entre os Serviços de Prestação de 

Cuidados e os SF, tendo como objetivo definir uma política racional de utilização dos 

medicamentos no CHTS, melhorando a relação entre o tratamento da doença, o medicamento a 

utilizar e o seu custo.  
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No Despacho nº 1083/2004 de 1 de dezembro de 2003 
14

 são regulamentadas as CFT 

dos hospitais do setor público administrativo.  

A CFT é constituída por um máximo de seis elementos, 50%  médicos, um deles, o DC 

do Hospital e por conveniência o presidente da comissão, e 50% farmacêuticos. 

Compete a CFT atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF; 

elaborar adendas privativas de aditamento ou exclusão ao FHNM (Anexo L); emitir pareceres e 

relatórios sobre os medicamentos a incluir ou excluir do FHNM, que são enviados 

trimestralmente ao INFARMED; velar pelo cumprimento do FHNM e das suas adendas; 

pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita (quando solicitado pelo seu presidente e 

sem quebra das normas deontológicas); apreciar com cada serviço hospitalar os custos de 

terapêutica que periodicamente lhe são submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo 

diretor dos serviços farmacêuticos do hospital; elaborar a lista de medicamentos de urgência que 

devem existir nos serviços de ação médica e propor o que tiver por conveniente dentro das 

matérias e da sua competência.  

A CFT reúne obrigatoriamente de três em três meses, podendo reunir-se sempre que o 

presidente a convoque, tendo nesse caso de se reunir de imediato. Nestas reuniões serão 

abordados temas como a utilização e prescrição dos medicamentos no ambiente hospitalar, 

tendo em conta a eficácia do tratamento do doente e o objetivo de poupança e racionalidade na 

gestão de stocks. Assim sendo, a CFT tem muita importância a nível da avaliação da 

farmacoeconómia para o CHTS.  

  

6.3.3. Comissão de Controlo de Infeção e Resistência Antimicrobiana 

(CCIPRA) 

 

Em 2013 a Direção-Geral de Saúde desenvolveu um programa de saúde prioritário, o 

CCIPRA, pelo Despacho n.º 2902/2013 de 22 de fevereiro 
15

. A criação deste programa deveu-

se a existência de evidências de que Portugal é um dos países da União Europeia com uma das 

mais elevadas taxas de infeção associadas aos cuidados de saúde, que a taxa de resistência a 

antimicrobianos tem vindo a aumentar e que a prescrição antibiótica apresenta erros que podem 

ser corrigidos. Na verdade, a resistência das bactérias aos antimicrobianos tem vindo a aumentar 

a nível mundial, devido à disseminação de estirpes multirresistentes, sendo que o principal 

problema é que estas estirpes muitas vezes são resistentes até a antibióticos de reserva, como é o 

caso dos carbapenemes. Por exemplo, em Portugal, a resistência aos carbapenemes de Proteus 

spp., Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli foram, respetivamente, de 

8,5%, 8,0%, 6,7% e 2,0% (2012) 
16

.   
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Portanto, os objetivos do CCIPRA são a redução da taxa de infeção associada aos 

cuidados de saúde, a promoção do uso correto de antimicrobianos e a diminuição da taxa de 

microrganismos com resistência a antimicrobianos. Para isso, a CCIPRA reúne-se regularmente 

e sempre que o presidente da comissão ou presidente da CFT considere necessário, e deve ter 

acesso a dados de consumo de antimicrobianos na instituição, a padrões de suscetibilidade e 

resistência de microrganismos na instituição.   

A CCIPRA também tem um papel importante na elaboração de protocolos, introdução e 

indicação de novos antimicrobianos, no acompanhamento, de forma pedagógica e reguladora, 

das prescrições antibióticas feitas no CHTS e da escolha e criação de protocolos relativos ao uso 

de desinfetantes e antissépticos.  

Assim sendo, a CCIPRA deve estipular estratégias para o uso racional de antibióticos, o 

que permitirá reduzir a incidência de microrganismos multirresistentes, e definir estratégias para 

diminuir o impacto clinico, ambiental e económico da sua utilização.  

 

7. Informação e intervenção farmacêutica 

 

O farmacêutico hospitalar necessita de trabalhar em conjunto com os restantes 

profissionais de saúde, sendo essencial que exista um bom trabalho em equipa. Desta forma, 

caso um profissional de saúde tenha uma dúvida acerca de algum medicamento, dispositivo 

médico ou outros produtos farmacêuticos, pode pedir ao farmacêutico informações. Informações 

estas que o farmacêutico disponibilizará ao profissional de saúde depois de pesquisar em fontes 

fidedignas, tentando sempre fazer passar a informação de forma compreensível e completa
1,2

. 

 

8. Conclusão 

 

Findo o estágio, devo realçar a importância que teve na aquisição de novos 

conhecimentos, nos ensinamentos de trabalho em equipa, de organização e cooperação, bem 

como na sedimentação de outros já adquiridos.  

Julgo ser importante realçar a importância do farmacêutico em toda a dinâmica 

hospitalar. Os medicamentos são uma parte indispensável nestes serviços, e os farmacêuticos 

são os profissionais mais capacitados para trabalhar com eles, de modo a garantir a sua 

qualidade, eficácia e segurança dentro das unidades hospitalares. Desta forma, cabe também ao 

farmacêutico hospitalar impedir que ocorram erros e garantir que o bem-estar do doente é 

salvaguardado, no entanto, sem esquecer o impacto económico que cada decisão terá para o 

hospital.  
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Considero que este tipo de estágio é importante, pois é dada a possibilidade de ter 

experiência prática nas atividades de uma Farmácia Hospitalar, sendo possível compreender a 

importância dos SF numa unidade hospitalar.  

Para além disso, permite ao estudante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas ter acesso a uma realidade distinta da Farmácia Comunitária, pois em Farmácia 

Hospitalar existe muitas vezes colaboração entre médicos e farmacêuticos na prescrição, de 

modo a que o paciente receba o melhor cuidado possível, como pode presenciar nos SF do 

CHTS. No entanto, penso que o farmacêutico hospitalar poderia ter um papel ainda mais 

preponderante se pudesse acompanhar de perto o estado dos doentes, as visitas médicas, reações 

adversos, entre outras, como acontece noutros países.  
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10. Anexos 

 

Anexo A - Sistema Informático do SF do CHTS – CPCHC 
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Anexo B - Registo de Empréstimos  
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Anexo C - Produto Reembalado 
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Anexo D - Pyxis 
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Anexo E - Panfleto Informativo 
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Anexo F - Termo de Responsabilidade 
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Anexo G - Anexo X 
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Anexo H - Modelo nº 1804 
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Anexo I - Justificação de Receituário 
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Anexo J - Ficha de Produção 
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Anexo K - Rotulagem de Manipulados 
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Anexo L - Pedido de Introdução ou Autorização de Utilização de 

Medicamento  
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