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RESUMO 

 

O presente relatório representa o culminar do processo de aprendizagem efetuado ao longo 

de cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e surge no âmbito do estágio 

curricular de final de curso. Esta experiência permite que os alunos apliquem os conhecimentos 

técnico/científicos adquiridos, desenvolvam novas capacidades e contactem com a realidade, as 

responsabilidades e os desafios que a profissão farmacêutica encerra. 

O estágio abordado neste relatório decorreu na Farmácia Holon Amial, sob a orientação da 

doutora Inês Esteves, entre os meses de maio e agosto de 2015. 

Neste documento procura-se ilustrar o panorama geral do estágio, as características 

particulares da farmácia, os obstáculos encontrados, o processo de evolução e aquisição de 

conhecimentos, bem como as iniciativas da autora com o intuito de acrescentar valor ao 

desempenho da instituição. Neste sentido, o relatório encontra-se dividido em duas partes: a 

primeira descreve as atividades executadas ao longo do período de formação e a segunda retrata 

os temas desenvolvidos em função dos desafios quotidianos da farmácia. 

Na primeira parte é abordado o funcionamento geral da farmácia, isto é, todos os 

procedimentos a cumprir desde que se efetua uma encomenda até à dispensa dos medicamentos 

e produtos de saúde, bem como os critérios legais que norteiam a atividade farmacêutica. 

Na segunda parte são narrados os diferentes temas explorados no contexto da intervenção 

farmacêutica. Assim, aproveitando as comemorações do mês de maio como o mês do coração, 

bem como o rastreio cardiovascular proporcionado pela farmácia a um centro de dia, o primeiro 

assunto tratado refere-se ao colesterol. Depois, no seguimento das ações de sensibilização para as 

doenças da tiroide que decorreram nos meses de julho e agosto, a segunda temática desenvolvida 

diz respeito ao hipotiroidismo e ao hipertiroidismo.  

Para além disto, na segunda parte do relatório, são apresentados dois protocolos de 

indicação farmacêutica que abordam temáticas relativas a solicitações frequentes naquela 

farmácia, nomeadamente, o tratamento das aftas e das infeções urinárias.  

Por último, com o intuito de reforçar o papel do farmacêutico como agente de saúde são 

expostos dois casos clínicos, um sobre revisão terapêutica e outro sobre um erro de dosagem, 

sendo ainda descrita uma dúvida científica, que reflete a necessidade de constante atualização do 

profissional. 
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PARTE 1 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

1.1. Organização da Farmácia Holon Amial 

1.1.1. Breve apresentação da farmácia 

A Farmácia Holon Amial (FHA) integra um grupo de farmácias a nível nacional, as 

Farmácias Holon (FH), as quais partilham os mesmos valores, marca e imagem. Esta situa-se no 

Porto, mais precisamente, na Rua do Amial, número 1245. É frequentada por utentes distintos e 

com diferentes necessidades, fato que pode ser justificado pela sua proximidade ao Hospital de 

São João e ao seu funcionamento ininterrupto. No entanto, este estabelecimento, dado o seu 

caráter de proximidade à comunidade em que se insere, tem um grupo de clientes habituais e 

fidelizados, que recorrem aos vários serviços e participam ativamente nas ações desenvolvidas. 

 

1.1.2. Horário de funcionamento 

Como a FHA trabalha de forma permanente, isto é, 24 horas por dia e 365 dias por ano, os 

funcionários organizam-se por horários rotativos. Durante o dia a farmácia funciona com todo o 

espaço de atendimento aberto ao público, todavia, por questões de segurança, durante a noite, 

entre as 24 horas e as 8 horas, o atendimento é efetuado através de um postigo. 

 

1.1.3. Recursos humanos 

Muitas vezes, o segredo do sucesso de uma instituição reside nos seus recursos humanos. 

E efetivamente, a FHA é constituída por uma equipa qualificada, especializada e dedicada, 

orientada e acompanhada de perto pela diretora técnica, a doutora Inês Esteves. Em termos 

numéricos, para além da diretora técnica, contam-se 3 farmacêuticos, 4 técnicos de farmácia, 1 

enfermeiro e, ainda, outros prestadores de serviços que vão à farmácia pontualmente, em 

particular, 1 nutricionista, 1 podologista e uma farmacêutica especializada em dermocosmética. 

A cada membro da equipa é-lhe atribuída uma das áreas de responsabilidade - compras e logística, 

marketing, produtos Holon, projetos e serviços, atendimento Holon, genéricos -, ficando ao seu 

critério a adoção de medidas que direcionem e incentivem toda a equipa a trabalhar para os 

mesmos objetivos (ver figura 1). Neste contexto, dada a necessidade de avaliar as metodologias 

empregues, organizar as intervenções e definir novas metas, realiza-se mensalmente uma reunião 

de equipa. 
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Figura 1. Organigrama da Farmácia Holon Amial. 

 

1.1.4. Organização física e funcional 

As instalações da FHA cumprem as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 307/2007 de 

31 de Agosto, o qual determina que a farmácia deve garantir a segurança e conservação dos 

medicamentos e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal1. 

 

i) Espaço exterior da farmácia 

No que concerne ao espaço exterior, a FHA encontra-se instalada ao nível da rua, num local 

visível, estando devidamente assinalada com cruz verde e a indicação de funcionamento de 24 

horas, nome da farmácia, identificação da direção técnica e turnos de serviço. Para além disso, 

dispõe de uma fachada em vidro, onde são colocados Mupis, que são renovados a cada mês e 

servem de meio de comunicação com os utentes, alertando para informações relevantes no que 

concerne à saúde e também para os diferentes serviços disponibilizados pela farmácia. 

 

ii) Espaço interior da farmácia 

Relativamente ao espaço interior, a farmácia está dividida nas diferentes áreas 

contempladas nos regulamentos específicos, nomeadamente, uma zona ampla de atendimento, 

com 5 postos de atendimento (3 em pé e 2 sentados), 2 gabinetes de atendimento personalizado, 

zona de receção e verificação de encomendas, área de armazenamento de medicamentos, 

laboratório, instalações sanitárias e escritório (anexo I). A zona de atendimento é ampla e está 

organizada por categorias, das quais constam produtos de dermocosmética, espaço de higiene 

oral, capilares, saúde infantil, medicação familiar, nutrição, podologia, entre outras. Esta 

disposição dos produtos permite que os clientes circulem na farmácia de forma orientada, cómoda 

e efetiva. Por outro lado, são de destacar os gabinetes de atendimento personalizado, uma vez que 

possibilitam maior privacidade e um aconselhamento mais completo e diferenciado no que diz 

respeito à intervenção farmacêutica. É de realçar ainda que de modo a garantir a correta 

conservação dos medicamentos, as áreas de circulação e armazenamento estão dotadas de um 

sistema de ar condicionado, fazendo-se o registo diário da temperatura. 
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Alves
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iii) Equipamentos 

A FHA possui vários equipamentos, os quais asseguram um serviço com qualidade e 

segurança, em particular: Callegari CR3000, para determinação de diferentes parâmetros 

bioquímicos, balança, espirómetro, tensiómetro, esfigmomanómetro e estetoscópio. Para além 

disto, a farmácia também disponibiliza todo o material necessário à sua gestão e funcionamento, 

tal como computadores, impressoras, telefone, fax, entre outros. 

Por outro lado, considerando a necessidade de controlo da temperatura e humidade de toda 

a farmácia, esta dispõe de múltiplos termómetros e termohigrómetros colocados em sítios 

estratégicos. 

 

1.2. Administração e gestão da farmácia 

1.2.1. Sistema informático 

As atividades desenvolvidas na farmácia são suportadas pelo sistema informático Simphar 

Whinphar. E, de fato, este programa informático é uma ferramenta muito importante para todas 

as tarefas efetuadas, desde o envio da encomenda até ao momento em que o produto é dispensado 

ao utente. Cada elemento da equipa tem um código de acesso próprio, o que permite rastrear os 

procedimentos. Todos os produtos disponíveis na farmácia estão introduzidos no sistema, através 

de um código numérico, o que permite gerir stocks. Outra mais-valia deste instrumento de 

trabalho é a criação de fichas de cliente, que incluem o histórico da medicação e também o registo 

de parâmetros biológicos, com o consentimento expresso do utente, quando existe 

acompanhamento farmacoterapêutico, entre outras funcionalidades pertinentes.  

Das diversas funcionalidades do Simphar Whinphar destaca-se a gestão da faturação e 

receituário, o controlo de prazos de validade e rotatividade dos produtos, gestão das marcações 

de serviços, controlo de vendas e manutenção de reservas. 

 

1.2.2. Realização de encomendas 

Como já mencionado anteriormente, a FHA pertence a um grupo de farmácias, o que 

constitui uma vantagem no que diz respeito à compra de medicamentos e produtos de saúde. 

Assim, uma vez que o grupo faz a aquisição de produtos em grandes quantidades é-lhe possível 

a criação de parcerias com diferentes intervenientes da indústria farmacêutica. Esta colaboração 

permite que as farmácias Holon disponham de um portefólio de produtos diversificado e que 

colmata as suas principais necessidades, constituindo uma mais-valia também em termos 

financeiros. O portefólio está disponível em dois fornecedores preferenciais, a Udifar e a OCP 

Portugal. Quando estes dois fornecedores não têm um produto ou o horário de entrega não é 

compatível com uma necessidade imediata, recorre-se à Alliance Health Care, que dispõe de um 

serviço eficiente, flexível e rápido. 
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Na FHA são realizadas, essencialmente, 3 tipos de encomendas: as encomendas 

automáticas efetuadas pelo próprio sistema informático, nas quais a rotatividade do produto é o 

critério de escolha; as encomendas por via modem, que têm origem numa sugestão do programa, 

que considera os stocks (mínimo e máximo) definidos para cada produto, a qual é sempre 

analisada por um colaborador e realizada num horário pré-estabelecido; e por último, existem as 

encomendas diretas, quer por telefone quer por aplicação informática que os dois fornecedores 

primordiais dispõem, quando há uma urgência de aquisição de um determinado produto e há a 

necessidade de averiguar a sua disponibilidade pelo armazém. 

 

1.2.3. Receção e verificação de encomendas 

O processo de receção e conferência das encomendas é muito importante, na medida em 

que permite verificar se a encomenda recebida corresponde ao pedido efetuado.  

As encomendas chegam à farmácia em horários estipulados e o procedimento imediato é 

de abertura dos contentores e verificação da existência de medicamentos de frio, os quais devem 

ser armazenados prontamente (regista-se apenas o número de embalagens e validade na fatura), à 

semelhança dos psicotrópicos. Depois, dá-se entrada de todos os produtos no sistema informático, 

através da leitura ótica do seu código de barras.  

Quando existem reservas dos produtos rececionados, no momento em que se dá a entrada 

no sistema informático, é emitido um alerta de reserva e no final do procedimento é impresso um 

talão de satisfação de reserva. Esta metodologia otimiza a gestão das reservas. 

No processo de receção são confirmados os seguintes parâmetros: número de unidades 

enviadas, prazos de validade (PV), integridade das embalagens, preço sem imposto de valor 

acrescentado (IVA) e o valor de IVA correspondente. No caso dos produtos com o preço inscrito 

na embalagem é fundamental que seja verificado se o preço de venda ao público (PVP) está 

correto, uma vez que este valor é estipulado pelo INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) e está sujeito a atualização constante. Por outro lado, são 

feitos os cálculos e definidos preços para os produtos cujo PVP é marcado na farmácia. Uma vez 

finalizado o processo de conferência é gerado um documento comprovativo da receção da 

encomenda, o qual, por questões de controlo da qualidade, é impresso no verso do duplicado da 

fatura. 

 

1.2.4. Armazenamento dos produtos 

Um correto armazenamento dos produtos farmacêuticos é essencial para garantir a sua 

conservação adequada e para diminuir o tempo de espera do atendimento.  

Como foi suprarreferido, os medicamentos de frio devem ser guardados imediatamente 

após a sua entrada na farmácia, devido aos seus requisitos especiais de conservação. Também os 
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psicotrópicos e estupefacientes, por serem produtos controlados, devem ser armazenados, em 

lugar seguro e de acesso limitado, logo após a sua entrada no sistema. A arrumação dos 

medicamentos e produtos de saúde similares é executada segundo a regra first expiring, first out 

(FEFO), nos locais reservados a cada categoria de produtos. 

 

1.2.5. Controlo dos prazos de validade e retirada do mercado 

A lei determina que as farmácias não podem fornecer medicamentos, ou outros produtos, 

que excedam o PV ou que hajam sido objeto de decisão, ou alerta, que implica a sua retirada do 

mercado2. Assim, para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos dispensados é 

fundamental efetuar um controlo regular dos PV. Por isso, no final de cada mês, recorrendo às 

ferramentas do programa informático, procede-se à impressão de uma listagem com os produtos 

cujo PV expira nos próximos 3 meses. O procedimento consiste em averiguar se o PV real 

corresponde ao informático e caso haja coincidência efetua-se a devolução do produto ao 

fornecedor. Com o intuído de minimizar erros, dadas as discrepâncias de PV reais e informáticos 

por vezes encontrados, na FHA realizam-se verificações pontuais dos PV dos produtos em stock.  

Em contraste, quando o INFARMED comunica que determinado produto ou lote deve ser 

recolhido, investiga-se imediatamente se há existências na farmácia e em caso afirmativo executa-

se a sua devolução. Quer num caso quer noutro, tal como contemplado pela lei, os medicamentos, 

ou outros produtos, que aguardam devolução ao fornecedor ou encaminhamento para destruição, 

estão segregados dos demais produtos e devidamente identificados2.  

 

1.2.6. Devoluções 

As farmácias, por vezes, necessitam de fazer devoluções de produtos aos fornecedores, 

sendo os motivos diversos, como por exemplo, embalagens danificadas, pedidos por engano ou 

produtos não encomendados, PVP marcado não ativo, e ainda as 2 situações supramencionadas 

de validade curta ou retirada do mercado, entre outras. O processo de devolução de produtos 

implica a emissão de uma nota de devolução, com consequente notificação à autoridade tributária. 

Neste documento constam as principais informações relativas à devolução, nomeadamente, nome 

do fornecedor a quem se destina, identificação, quantidade e validade do produto, motivo da 

devolução e indicação da fatura de origem. A nota de devolução é impressa em triplicado e cada 

exemplar é carimbado e rubricado: dois deles (original e duplicado) acompanham o produto e o 

terceiro fica arquivado na farmácia. 

Perante uma situação de devolução, o fornecedor pode emitir uma nota de crédito, enviar 

o mesmo produto com uma validade mais alargada ou simplesmente não aceitar, reenviando os 

produtos. 
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1.2.7. Gestão de stocks 

Uma das responsabilidades do farmacêutico é a gestão racional dos produtos existentes na 

farmácia, sendo necessário para tal uma correta gestão de stocks2. Esta ação implica ter em 

consideração que, por um lado, não se deve possuir stocks excessivos, uma vez que representam 

capital parado, e, por outro lado, as ruturas também devem ser prevenidas, pois podem transmitir 

uma imagem negativa da farmácia. Para além disto, a gestão de stocks deve ter em conta outros 

aspetos, como por exemplo, a variabilidade sazonal, os padrões de rotatividade dos produtos, o 

perfil dos utentes da farmácia, a publicidade e as parcerias estratégicas da farmácia. Neste sentido, 

estão definidos para cada produto valores de stock mínimo e máximo, os quais podem ser 

alterados consoante as flutuações da procura. No caso das automáticas, é um algoritmo que faz o 

cálculo do stock adequado, tendo em conta a procura e as ruturas. 

A FHA dispõe-se ainda de outra ferramenta que auxilia a gerir as existências, em particular, 

o sistema de kanban (anexo II). Este consiste num cartão, que é guardado juntamente com o 

produto e que contém a sua identificação, por nome e código nacional de produto (CNP), stock 

mínimo e máximo, e quantitativo de reposição. Este cartão é retirado da gaveta quando se atinge 

o ponto de encomenda, indicando, portanto, a necessidade de um pedido ao fornecedor. No caso 

dos produtos esgotados, esta metodologia de controlo de stocks revela-se mais efetiva, uma vez 

que todos os dias é feito um pedido, por telefone, dos produtos cujo kanban foi retirado. 

 

1.3. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e 

outros produtos de saúde 

É importante ter a consciência de que, tal como convencionado pelo Código Deontológico 

da Ordem dos Farmacêuticos, o exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial 

a pessoa do doente3. Assim, o ato farmacêutico, para além de contemplar todas as tarefas que ao 

medicamento concernem, deve constituir um modo de atuar que contribua para a salvaguarda da 

saúde pública e promoção de hábitos saudáveis. 

Na atualidade ser farmacêutico exige muito mais do que conhecimentos técnicos e 

científicos. Esta profissão assume-se como referência no que concerne a assuntos relacionados 

com o medicamento e detém-se com o constante desafio de estar na linha da frente do Sistema de 

Saúde. Graças a este tipo de intervenção nas farmácias, que garante a toma de medicamentos de 

forma responsável, consciente e segura, serão poupadas consultas médicas desnecessárias, tempo 

de espera para os doentes e várias patologias menores poderão assim ser resolvidas. 

Os produtos que podem ser tipicamente encontrados nas farmácias podem ser agrupados 

em diversas categorias. Neste relatório escolhi abordar os Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM), os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), os medicamentos 

de uso veterinário, os medicamentos manipulados e os medicamentos homeopáticos. 



7 
 

1.3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos classificados como MSRM só podem ser dispensados mediante receita 

médica, conforme as disposições legais em vigor, salvo em casos de expressa necessidade4. As 

receitas médicas têm aspetos legais aos quais devem obedecer, sendo da função do farmacêutico 

a interpretação e validação, por forma a evitar erros e ilegalidades. Os principais aspetos a serem 

considerados neste processo incluem: confirmação da validade da receita, assinatura do prescritor, 

identificação do utente e número de beneficiário, tipo de comparticipação, grupo homogéneo, 

forma farmacêutica, dosagem e dimensão da embalagem. Para além de analisar a regularidade da 

receita propriamente dita, o farmacêutico também faz uma avaliação farmacoterapêutica da 

prescrição, analisando a necessidade do medicamento, a sua adequação ao doente e, quando 

necessário, cálculo e confirmação da posologia, como por exemplo em medicamentos pediátricos. 

Depois disto, no momento da dispensa deve-se transmitir a informação essencial para o correto 

uso do medicamento de forma clara e precisa, adequando o discurso ao nível sociocultural do 

indivíduo. Se a situação o justificar, podem-se ainda aconselhar outros produtos ou serviços 

farmacêuticos que auxiliem na resolução do caso. 

 

1.3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM destinam-se ao alívio de transtornos ou sintomas menores, e por isso, não 

requerem uma receita médica para serem dispensados. Ainda assim, não é de descurar a 

responsabilidade acrescida do farmacêutico nestas situações. Antes pelo contrário, a atenção e 

rigor deverão ser reforçados. Não é suficiente conceber e propor alternativas e serviços inovadores 

perante um pedido de aconselhamento. Na realidade, o desafio quotidiano de uma farmácia passa 

por cativar um público cada vez melhor informado e mais exigente no que se relaciona com a sua 

saúde. Para além destas situações em que é solicitada uma orientação terapêutica mediante uma 

sintomatologia ligeira, também há casos em que os clientes têm uma ideia pré-concebida daquilo 

que pretendem adquirir. Nestas circunstâncias é igualmente da competência do farmacêutico 

avaliar o contexto e justificação do pedido. 

As FH, tendo presente a necessidade de criar orientações que norteiem os profissionais 

neste tipo de intervenções independentes, criaram protocolos de aconselhamento farmacêutico. 

Estes abrangem diversos transtornos menores, como por exemplo, gripe, constipação, febre, 

queimadura solar, contraceção de emergência, insónias, acne, piolhos, diarreia, obstipação, pernas 

cansadas, dores de dentes, olho seco, conjuntivite alérgica, entre muitos outros. De fato, este tipo 

ferramenta possibilita uma recomendação mais direcionada e eficaz, assegurando a justificação 

cientifica da ação do profissional e otimizando no geral a resolução do problema.  
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1.3.3. Medicamentos de uso veterinário 

Entende-se como medicamento veterinário, todo aquele que seja destinado aos animais5. 

Os medicamentos de uso veterinário desempenham um papel importante na sociedade, uma vez 

que ao constituírem um meio de defesa e bem-estar animal, também salvaguardam a saúde 

humana. É igualmente da responsabilidade do farmacêutico assegurar o seu uso racional.  

Os medicamentos veterinários e as substâncias medicamentosas tóxicas constantes da 

tabela publicada na legislação em vigor e ainda aqueles que apresentem na sua embalagem a 

menção «Só pode ser vendido mediante receita médica», ou outra equivalente, apenas podem ser 

transacionados com receita passada pelo médico veterinário5.  

 

1.3.4. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado (MM) define-se como qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico6. Há 

diferentes circunstâncias que levam à necessidade de preparação de medicamentos manipulados, 

sendo de destacar principalmente a personalização da terapêutica e também a possibilidade de 

associar substâncias ativas não disponíveis em determinada forma farmacêutica. 

A preparação de um MM é sempre documentada recorrendo a uma ficha de preparação. Ao 

preparar um MM, o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação e verificar a 

segurança do mesmo, no que concerne às doses da ou das substâncias ativas e à existência de 

interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente6. Após o 

fabrico, o medicamento é acondicionado em recipiente adequado, isto é, que garanta a sua correta 

conservação. Dadas as suas características específicas, calcula-se o PVP segundo as normas da 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho, que regula o regime do PVP dos medicamentos 

manipulados7. Por último, o rótulo deve conter informações básicas tais como: nome da farmácia 

que o fabrica, bem como do diretor técnico, nome do utente, forma farmacêutica, número de lote 

atribuído, PV, condições de conservação, via de administração, posologia e instruções especiais 

de utilização, como por exemplo “uso externo” ou “agitar antes de usar”. 

 

1.3.5. Medicamentos Homeopáticos 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, designa-se por medicamento 

homeopático qualquer medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou 

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

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

pode conter vários princípios4.  

A homeopatia é um sistema terapêutico que se carateriza pelo uso de substâncias ativas 

muito diluídas. Todas as pessoas podem tomar medicamentos homeopáticos, incluindo recém-
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nascidos, crianças pequenas, indivíduos adultos comuns, mulheres grávidas e a amamentar, 

idosos e até aqueles que estejam a fazer qualquer tipo de tratamento em simultâneo. Os 

medicamentos homeopáticos não são tóxicos, não têm contraindicações, não apresentam 

interações com outros medicamentos nem efeitos adversos conhecidos. Um tratamento 

homeopático adequado pode ser usado como medida preventiva, uma vez que pode limitar a 

ocorrência de algumas doenças típicas de Inverno, como a gripe e constipação ou patologias de 

verão, como por exemplo, as alergias sazonais8. 

 

1.4. Produtos Holon 

Os Produtos Holon são desenvolvidos a pensar na saúde e bem-estar das pessoas, ao mesmo 

tempo que servem de veículo para reforçar a imagem de marca do grupo junto das comunidades. 

Efetivamente, estes constituem um fator de diferenciação no mercado. Os Produtos Holon são 

objeto de um extenso processo de investigação e desenvolvimento para garantir a maior eficácia 

e a máxima segurança. As categorias de produtos disponíveis são diversas, englobando produtos 

de dermocosmética, cuidado oftálmico, higiene oral, primeiros socorros, cuidado do bebé, 

suplementos alimentares, entre outros. 

 

1.5. Conferência do receituário e faturação 

Depois de aviadas, todas as receitas são corrigidas uma primeira vez, no próprio dia, tendo 

em conta os seguintes parâmetros: assinatura do médico, validade, número de utente, organismo 

de comparticipação, produtos cedidos e preços dos medicamentos. Mediante a deteção de uma 

falha são tomadas medidas no sentido da sua correção o mais breve possível.  

Após a primeira conferência, as receitas são segregadas por organismos para que, 

posteriormente, os responsáveis por esta área efetuem uma segunda conferência e loteiem as 

receitas em lotes de trinta.  

O processamento do receituário implica a emissão de três documentos, nomeadamente, o 

verbete de identificação do lote, a relação do resumo de lotes e a fatura mensal dos medicamentos 

vendidos.  

Dependendo do organismo a que se reportam, as receitas, juntamente com os documentos 

correspondentes, podem ser enviadas, por correio para a Associação Nacional de Farmácias, ou 

então são recolhidas na farmácia até ao dia 5 de cada mês com destino ao Centro de Conferência 

de Faturas (CCF), como é o caso do receituário do Sistema Nacional de Saúde (SNS).  

Todo este procedimento é de extrema relevância, uma vez que possibilita a autovigilância 

das dispensas e que as receitas cheguem ao CCF com as inconformidades corrigidas, caso 

existam, permitindo assim que a farmácia receba o valor da comparticipação. 
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1.6.  Projetos e serviços 

A farmácia é um espaço de saúde, onde se dispensam medicamentos e se prestam serviços 

farmacêuticos, promovendo a saúde e prevenindo a doença. Efetivamente, a farmácia é 

considerada como um estabelecimento de saúde e de interesse público que assegura a 

continuidade dos cuidados prestados aos doentes. Neste sentido, e como já foi mencionado 

anteriormente, a FHA coloca à disposição da população uma oferta de serviços abrangente, desde 

serviço de podologia, nutrição, dermocosmética, pé diabético, reabilitação auditiva até ao 

acompanhamento farmacoterapêutico e preparação individualizada da medicação. Mais ainda, 

todas as manhãs conta com a presença de um enfermeiro que realiza diversas funções, incluindo 

a recolha de amostras biológicas, determinação de parâmetros fisiológicos e biológicos, 

administração de vacinas e injetáveis, serviço de penso, entre outros. 

É de realçar que a intervenção da FHA não se resume ao seu espaço físico, uma vez que 

busca a proximidade com a população através de diferentes projetos, nomeadamente, ações de 

rastreio e parcerias com instituições, entre outros. 

 

1.7. Cuidados Farmacêuticos 

O farmacêutico desempenha um papel fundamental no fornecimento de informação e no 

seguimento qualificado da terapêutica do doente, pois é o profissional de saúde com formação 

específica em medicamentos e também com uma maior acessibilidade por parte dos doentes, 

colaborando deste modo na redução da morbilidade e da mortalidade associadas a medicamentos9. 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas, os Cuidados Farmacêuticos surgem como um 

conceito, em que o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades assistenciais do paciente e 

da comunidade. Atualmente assume-se que os Cuidados Farmacêuticos englobam um conjunto 

de processos clínicos tais como a cedência, a indicação, a revisão terapêutica, a educação para a 

saúde, a farmacovigilância, o seguimento farmacoterapêutico e no âmbito geral o conceito 

designado como o uso racional do medicamento10. 

Na FHA a consulta farmacêutica é um serviço diferenciador, no qual é realizado um 

acompanhamento personalizado da terapêutica, cujo objetivo principal passa por auxiliar os 

doentes a obter o máximo benefício da sua medicação. Para alcançar este objetivo, nesta 

abordagem ao utente, monitorizam-se parâmetros bioquímicos, averigua-se a existência de efeitos 

adversos, avalia-se a adesão à terapêutica, sensibiliza-se para o uso correto dos medicamentos e 

aconselham-se medidas não farmacológicas pertinentes, para além de proporcionar ao doente um 

ambiente de privacidade que possibilita o esclarecimento de qualquer tipo de dúvida ou exposição 

de assuntos delicados. 

Estudos demonstram que a implementação do seguimento farmacoterapêutico em 

ambulatório ou hospital melhora os resultados pretendidos com a farmacoterapia9. 
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1.8. Sistema de Gestão da Qualidade 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma empresa é composto de processos 

operacionais, processos de suporte e de gestão, bem como de procedimentos que orientam a 

execução de determinada tarefa com o detalhe requerido, bem como a definição das respetivas 

responsabilidades. É um fator essencial para a melhoria contínua dos processos.  

A FHA tem implementado um SGQ, que cumpre os requisitos da norma ISO 9001:2008. 

Os principais benefícios deste sistema prendem-se com a satisfação das expectativas dos 

clientes, assegurando não só a sua fidelização, mas também a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável.  

Como farmácia certificada, a FHA está sujeita a auditorias. Os principais objetivos das 

auditorias são verificar se as atividades relativas à qualidade e os resultados que lhes estão 

associados estão conformes com as disposições previstas. E principalmente, é necessário 

determinar a eficácia do sistema da qualidade. 

 

1.9. Resumo das atividades realizadas 

O estágio na FHA iniciou-se com a exposição, por parte da diretora técnica, do 

enquadramento geral da farmácia e da sua realidade particular, bem como apresentação do seu 

espaço físico. Depois, cada elemento da equipa descreveu a sua área de responsabilidade. E com 

base neste panorama geral de funcionamento principiei a minha colaboração como estagiária. 

Numa primeira fase, cooperei com a equipa no processo de arrumação e armazenamento 

dos medicamentos e outros produtos de saúde, aprendendo assim a sua organização. Esta tarefa 

constituiu uma base essencial às etapas seguintes de formação, uma vez que conhecer a correta 

localização dos produtos otimiza o desempenho no momento do atendimento ao público. 

Seguiu-se o auxílio prestado na receção e conferência de encomendas, o que permitiu a 

familiarização com nomes comerciais, princípios ativos, formas farmacêuticas e regras de cálculo 

de preços. Assim, comecei gradualmente a explorar as funcionalidades do sistema informático, 

que se demonstrou intuitivo, simples e muito útil no suporte das diversas atividades. 

Desde o início que foi requerida a minha ajuda no pedido diário dos medicamentos 

esgotados, bem como no controlo dos prazos de validade. Estas tarefas revestem-se de enorme 

significância, na medida em que a primeira garante o acesso aos medicamentos, o que pode ser 

um fator diferenciador, e a segunda atesta a segurança e eficácia dos produtos dispensados. 

Também desde cedo que realizei medições da pressão arterial e outras determinações de 

parâmetros biológicos, particularmente, glicemia e colesterol. 

Quando surgia a oportunidade, acompanhava os atendimentos efetuados pela equipa de 

trabalho, tendo sido neste período de adaptação que me foram transmitidos os principais aspetos 

legais e práticos no que concerne ao aviamento de receitas, bem como ensinamentos acerca da 



12 
 

postura do farmacêutico perante o cliente em qualquer tipo de dispensa. Quando adquiri e 

apreendi estas ferramentas básicas, principiei os atendimentos ao público com a supervisão de um 

elemento da equipa. É de salientar que para o esclarecimento de qualquer dúvida pude sempre 

contar com o apoio e sabedoria de todos, para além de poder recorrer a diferentes fontes de 

informação, nomeadamente, os protocolos de intervenção. Aos poucos fui ganhando autonomia 

e ao fim de algum tempo já atendia sozinha.  

Conforme evolui no conhecimento dos produtos existentes na farmácia, nas principais 

necessidades dos clientes e técnicas de gestão de stocks adotadas, comecei a ter bases para poder 

avaliar e intervir em diferentes processos, nomeadamente, na devolução e preparação de 

encomendas. Também no que diz respeito ao receituário, a consolidação das aprendizagens 

viabilizou a minha participação posterior na conferência de receitas.  

Na tabela I apresento um resumo das principais atividades que realizei na farmácia e 

respetiva localização temporal dividida por meses de estágio. 

 

Tabela I. Atividades realizadas na farmácia e respetiva localização temporal. 

Atividades realizadas maio junho julho agosto 

Armazenamento de produtos ☺ ☺ ☺ ☺ 

Receção e conferência de encomendas ☺ ☺ ☺ ☺ 

Determinação da pressão arterial ☺ ☺ ☺ ☺ 

Determinação de parâmetros bioquímicos  ☺ ☺ ☺ 

Atendimento ao público  ☺ ☺ ☺ 

Conferência de receituário   ☺ ☺ 

 

i) Formações  

Ao longo do meu percurso na FHA contatei com diferentes prestadores de serviços que me 

formaram em diversos temas, mais especificamente, em podologia, no equipamento de 

determinação de parâmetros biológicos Callegari CR3000 e na marca de dermocosmética 

IOMA®, que é a única marca que desenvolve um cuidado personalizado com uma fórmula 

específica para cada pessoa. Por deslocamento dos representantes da marca à farmácia assisti a 

outras formações, em particular da PARAVET® e ARTERIN®. Mais ainda, tive a oportunidade 

de participar numa formação externa da AKILEINE®, promovida pelos Laboratórios 

Expanscience. Todos estes momentos de instrução contribuíram para um melhor desempenho nos 

temas abordados. De fato, considero que a formação contínua assume um papel deveras 

importante na intervenção farmacêutica, pois a constante atualização técnica e cientifica suporta 

um aconselhamento otimizado, eficiente e inovador. 



13 
 

PARTE 2 

TEMAS DESENVOLVIDOS  

 

2.1. Colesterol  

2.1.1. Enquadramento da atividade 

O colesterol é um termo que já entrou na linguagem dos portugueses quase como sendo 

“normal”, mas os especialistas alertam para os perigos deste inimigo silencioso e recomendam 

medidas preventivas.  

De forma a assinalar a comemoração do mês de maio como o mês do coração, as FH em 

parceria com o laboratório MSD promoveram a realização de Avaliações de Risco Cardiovascular 

em todas as farmácias. A FHA também foi comtemplada por esta iniciativa e estendeu estas 

avaliações aos utentes da Casa de Jesus, Maria, José do Monte Pedral. A ação desenvolvida nesta 

instituição visou detetar precocemente fatores de risco cardiovasculares e promover, 

simultaneamente, a educação para a saúde. 

As ações das FH relativamente a este assunto estenderam-se ainda à sua revista bimestral, 

que teve como mote o título Colesterol, um inimigo silencioso – saiba como preveni-lo, para além 

de terem sido feitas diferentes publicações nas redes sociais acerca do tema (anexos III e IV). 

 

2.1.2. Breve introdução ao tema 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade e morbilidade no 

mundo industrializado, prevendo a Organização Mundial de Saúde (OMS) que esta situação se 

agrave nos próximos anos. Na Europa, as DCV são a principal causa de morte em homens com 

mais de 45 anos e em mulheres com mais de 65 anos, e Portugal não é exceção11. 

Apesar desta realidade, importa ter a consciência de que a maior parte dos determinantes 

destas doenças são conhecidos e modificáveis12. Efetivamente, modificações no estilo de vida, 

como por exemplo, a adesão a uma dieta saudável, hábitos regulares de exercício físico, cessação 

tabágica e manutenção de um peso adequado, continuam a ser pontos fulcrais para a promoção 

da saúde e redução do risco cardiovascular (RCV), quer a nível de prevenção, quer em 

concomitância com a terapêutica antidislipidémica13,14. O estudo INTERHEART mostrou que a 

dislipidemia é um dos fatores de risco modificáveis mais importantes em doentes com enfarte 

agudo do miocárdio12. 

A Sociedade Europeia de Arteriosclerose (SEA) recomenda que todos os homens depois 

dos 30 anos e todas as mulheres depois dos 40 anos avaliem o seu perfil lipídico. Contudo, no 

caso de a pessoa ter fatores de risco, o exame deve ser realizado mais cedo14. 
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O colesterol elevado não causa sintomas e muitas pessoas apenas descobrem o aumento 

dos seus níveis de colesterol quando fazem análises ou começam a desenvolver outros problemas 

de saúde, daí a importância de realizar consultas médicas e análises sanguíneas de rotina para 

combater este “inimigo silencioso”. 

Sem dúvida que a prevenção é a melhor estratégia para a redução significativa da 

mortalidade e morbilidade cardiovasculares15. Neste sentido, é fundamental a aproximação da 

farmácia à comunidade onde está inserida, através de iniciativas de sensibilização, que visem 

simultaneamente a deteção precoce de fatores de risco e a implementação de estratégias para o 

seu controlo efetivo. 

 

2.1.1.1. Cálculo do risco cardiovascular 

O cálculo do RCV faculta uma estimativa do efeito sinérgico derivado da coexistência de 

diversos fatores de risco individuais. É importante para definir estratégias de intervenção e para 

envolver os indivíduos nas mesmas, com pleno cumprimento das medidas modificadoras de 

estilos de vida e farmacológicas, realçando o seu grau de risco e os ganhos potenciais das 

intervenções propostas16. 

O RCV global estimado pelo modelo SCORE (anexo V), nos adultos dos 40 aos 65 anos, 

expressa o risco absoluto de sofrer um evento cardiovascular fatal no período de 10 anos14-16. A 

categorização por diferentes níveis de RCV global é arbitrária mas recomendada, devido à sua 

simplicidade14. Este sistema de predição de risco de eventos cardiovasculares fatais a 10 anos está 

definido para o escalão de prevenção primária, isto é, pessoas assintomáticas sem o diagnóstico 

de DCV. Se existir DCV confirmada, os fatores de risco devem ser avaliados, mas sem 

necessidade de utilizar a tabela SCORE, por se se tratar de pessoas de RCV alto ou muito alto16. 

De modo a avaliar o risco de morte por DCV de uma determinada pessoa a 10 anos, 

segundo o modelo SCORE (Anexo V), deve procurar-se a tabela relativa a sexo, hábitos tabágicos 

e idade. Nessa tabela, deve encontrar-se a célula que mais se aproxima da pressão arterial e 

colesterol total (CT) da pessoa em questão. As estimativas de risco necessitarão de um ajuste para 

cima à medida que a pessoa se aproxima de uma nova categoria etária14. 

Aos indivíduos de baixo risco deve ser prestado aconselhamento para que mantenham o 

seu estatuto de baixo risco. Embora não haja um limite universalmente aplicável, a intensidade 

do aconselhamento deve aumentar com o aumento do risco14. 

Importa realçar que o risco relativo (RR) pode ser inesperadamente elevado em indivíduos 

jovens, mesmo que o risco absoluto seja baixo. A tabela de risco relativo (anexo VI) pode ser útil 

na identificação e aconselhamento desses indivíduos14. 
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As tabelas podem ser utilizadas de modo a providenciar alguma informação sobre os efeitos 

da redução dos fatores de risco. Por exemplo, os indivíduos que param de fumar habitualmente 

reduzem o seu risco para metade14. 

 

2.1.2. Descrição da atividade 

Nos dias 8 e 9 de julho decorreu o rastreio cardiovascular aos utentes e alguns funcionários 

do centro de dia da Casa de Jesus, Maria, José do Monte Pedral, no qual tive participação ativa. 

O rastreio contou com a participação de 33 indivíduos, dos quais 5 eram colaboradores da 

instituição. A atividade propriamente dita foi dividida em diferentes etapas.  

Primeiro, ocorreu a recolha de dados antropométricos, fisiológicos e bioquímicos (altura, 

peso, índice de massa corporal (IMC), perímetro da cintura, tensão arterial e perfil lipídico). 

Seguiu-se a aplicação do questionário acerca da história pessoal e hábitos de vida (historial clínico 

próprio e familiar relevante, hábitos tabágicos, tipo de atividade física e hábitos alimentares).  

Posteriormente, tendo em conta a anamnese realizada a cada pessoa e os valores dos 

parâmetros avaliados, calculou-se o respetivo RCV, recorrendo à tabela de SCORE (anexo VII). 

Por conseguinte, procedeu-se à entrega das folhas de cálculo do RCV de cada um e ao 

aconselhamento farmacêutico individualizado.  

No segundo dia naquela instituição, após a conclusão de todos os rastreios, efetuei uma 

apresentação acerca do colesterol e a nutricionista da farmácia efetuou outra acerca da dieta 

mediterrânea. Tendo em consideração o público-alvo, que era composto principalmente por 

indivíduos idosos, adaptei a minha exposição e abordei o tema de forma simples, embora rigorosa 

e fiável no que diz respeito ao conteúdo e fundamentação teórica (anexo VIII).  

No final da intervenção, fiz algumas questões ao público para testar conhecimentos, tendo 

verificado que a maioria tinha apreendido as principais informações por mim transmitidas. Na 

verdade, no decorrer da palestra as pessoas mostraram-se bastante participativas, curiosas e 

entusiasmadas com o tema, pelo que, no final, alguns deles vieram cumprimentar-me 

pessoalmente, congratular-me pelo desempenho e agradecer pelos esclarecimentos.  

 

2.1.3. Avaliação da população rastreada 

Os resultados do rastreio efetuado encontram-se assinalados no anexo IX e a sua breve 

análise e discussão é concretizada nos próximos parágrafos.  

No que diz respeito ao sexo, sabe-se que os homens têm um risco de desenvolver DCV 

acrescido relativamente às mulheres. O grupo em estudo era constituído preferencialmente por 

elementos do sexo feminino, dado que estes correspondiam a cerca de 73% da amostra. 

Por outro lado, a idade também influencia significativamente o risco de desenvolver DCV. 

A amostra analisada reflete claramente esta realidade, uma vez que a maioria dos indivíduos 
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(cerca de 85 %) tinha idade superior a 65 anos e, por conseguinte, um RCV muito elevado 

(SCORE> 9%).  Para aqueles com idade inferior a 40 anos, o RCV não pode ser calculado pelo 

modelo SCORE. Assim sendo, nestes casos recorreu-se à tabela de RR, tendo sido identificada 

uma pessoa com um RR de 2 e outra com um RR de 3. Isto significa que, para a primeira pessoa, 

o seu risco de desenvolver DCV é duas vezes superior ao de alguém com a sua idade, sendo três 

vezes superior no caso do segundo indivíduo. Mais, 48% das pessoas tinham IMC > 25. 

Apesar de o valor de CT não ser suficiente para estabelecer uma intervenção farmacológica, 

permite inferir, de um modo geral, acerca das características do grupo em estudo. Segundo a 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), o risco de desenvolver doenças cardíacas é 

ligeiramente elevado se os valores de CT variarem entre 200 e 240 mg/dL, sendo considerado 

elevado quando estes valores estiverem acima de 240 mg/dL17. No caso da amostra em estudo, 

mais de metade (64%) apresentaram valores de CT ideais, pelo que 24% dos utentes detinham 

um RCV ligeiramente elevado e 12% um risco elevado (ver figura 2). 

 

 

Figura 2. Valores de colesterol total da população rastreada. 

 

Por outro lado, os valores de pressão arterial também têm um contributo relevante para o 

RCV. A Sociedade Europeia de Cardiologia (SEC) defende que para pessoas com idade inferior 

a 80 anos, a pressão arterial sistólica deve ser inferior a 140 mmHg, considerando aceitáveis 

valores que oscilem entre os 140 e 150 mmHg para aqueles que estão acima dos 80 anos14. Com 

base nestas recomendações, verificou-se que cerca de 21% dos indivíduos apresentavam valores 

de pressão arterial acima daquilo que está preconizado.  

Quanto à influência do tabagismo no panorama geral, esta revelou-se pequena, pois apenas 

2 sujeitos alegaram ser fumadores. Efetivamente, todas as formas de tabagismo são fatores de 

risco fortes e independentes de DCV e têm de ser evitadas14. 

Os dados recolhidos nos dois dias de rastreio foram analisados cuidadosamente nos dias 

que se seguiram, pelo que os casos de evidente dislipidemia foram referenciados ao médico, 

mediante a entrega de uma carta. De fato, esta ação interventiva foi importante para a deteção de 

doentes descontrolados, uma vez que das 33 pessoas rastreadas, 11 (cerca de 33%) foram 

reencaminhadas para apreciação médica. 

64%
24%

12%

Colesterol total

< 200 mg/dL

200-240 mg/dL

> 240 mg/dL
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2.1.4. Considerações finais 

A amostra rastreada possuía características especiais, na medida em que os 28 utentes eram 

todos idosos e apresentavam algum tipo de dependência. Nestas circunstâncias reveste-se de 

extrema importância a avaliação regular de parâmetros biológicos e o controlo rigoroso da adesão 

ao tratamento por parte da instituição.  

Apesar dos esforços do centro para acompanhar os seus pacientes, verificou-se que cerca 

de 36% dos indivíduos tinham valores de CT acima do recomendado. Esta realidade associada a 

outros fatores de RCV, como a pressão arterial alta, culminou, após análise cuidada de cada caso, 

no reencaminhamento ao médico de um número significativo de pessoas. 

Os estudos indicam que, dado o aumento da esperança média de vida, é fundamental a 

deteção precoce e tratamento das dislipidemias nos idosos18. Apesar de haver evidência da 

eficácia dos fármacos antidislipidémicos em diminuir a morbilidade e mortalidade 

cardiovasculares, estas terapêuticas têm sido subutilizadas nos idosos19. 

Neste contexto, considero que, ao contrário daquilo que ainda hoje se constata, os lares de 

idosos, deviam cumprir normas rigorosas de gestão medicamentosa devidamente definidas por 

profissionais competentes. Na maior parte destas instituições são os funcionários que “gerem” a 

medicação dos utentes, sem no entanto terem formação para tal, o que dá margem para erros e 

não garante um acompanhamento especializado. 

Julgo, sinceramente, que a constante preocupação com o bem-estar do utente e a capacidade 

de apreciar individualmente cada caso são alicerces fundamentais à atividade farmacêutica e que 

acrescentam valor à nossa profissão. 

Este tipo de ações são deveras pertinentes, quer pelo seu carater preventivo quer pela sua 

vertente de educação da comunidade, reforçando o papel do farmacêutico como agente de saúde. 

E as oportunidades de intervenção são inúmeras, começando na farmácia e estendendo-se a este 

tipo de iniciativas. As imagens recolhidas ao longo do rastreio encontram-se no anexo X. 

 

2.2. Tiroide 

2.2.1. Enquadramento da atividade 

Em todo o mundo existem cerca de 300 milhões de pessoas a sofrer de problemas da tiroide 

e estima-se que 1,9 biliões estejam em risco de vir a sofrer deste tipo de doenças. Estudos 

internacionais revelam que muitos desconhecem as doenças da tiroide, que afetam mais de um 

milhão de pessoas em Portugal, podendo o número ser bastante superior dado o subdiagnóstico 

do problema. Estar atento ao aparecimento de sinais reveste-se por isso de extrema importância20. 

Ao longo dos anos, profissionais de saúde e doentes têm reunido esforços com a finalidade 

de sensibilizar a população em geral para as doenças da tiroide, provendo-as de mais informação. 

Contudo, ainda persiste algum desconhecimento em relação a estas patologias, pelo que as FH 
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desenvolveram diferentes iniciativas para sensibilizar a população. Relativamente à FHA, nos 

meses de julho e agosto, dispusemos de um cartaz a alertar para o hipotiroidismo, para além de 

se publicar sobre o tema nas redes sociais e disponibilizar a revista do grupo com um capítulo 

sobre o tema (anexos XI e XII). Efetivamente, estas estratégias chamaram a atenção dos 

veraneantes e foi solicitado o esclarecimento de diversas dúvidas relativas a esta temática.  

Uma vez que na FHA se realizam reuniões mensais de equipa, decidi fazer uma formação 

interna acerca do assunto para que se pudesse responder melhor às solicitações (anexo XIII).  

Em seguida, exponho os principais fundamentos teóricos em que me baseei para compor a 

apresentação que fiz acerca das doenças da tiroide. 

 

2.2.2. Metabolismo do iodo 

A recomendação diária para a ingestão de iodo é de 150 mcg, sendo de 200 mcg durante a 

gravidez. O iodo, ingerido a partir da comida, água ou medicação, é rapidamente absorvido e 

integra um reservatório fluido extracelular. A glândula da tiroide remove cerca de 75 mcg por dia 

a partir deste reservatório para a síntese de hormonas e o excesso é excretado na urina. Se a 

ingestão de iodo estiver aumentada, a captação da fração iodeto pela tiroide diminui21. 

 

2.2.3. Síntese, armazenamento e secreção das hormonas da tiroide  

A tiroide produz três hormonas principais: a tiroxina (T4), a triiodotironina (T3) e a 

calcitonina. A T4 e a T3 são de extrema importância para o crescimento e o desenvolvimento 

normais, bem como para o metabolismo energético. A calcitonina, por sua vez, está envolvida no 

controlo do cálcio plasmático21,22. 

As principais etapas na síntese, armazenamento e secreção das hormonas da tiroide (HT) 

são as seguintes: captação do iodeto plasmático pelas células foliculares; oxidação do iodeto e 

iodação dos resíduos de tirosina na tireoglobulina do coloide; e, por último, secreção das 

hormonas tiroideias, como representado na figura 322. 

 

 

Figura 3. Principais etapas da síntese, armazenamento e secreção das hormonas da tiroide22. 
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A captação do iodeto é um processo que requer energia e que ocorre contra um gradiente22. 

Este processo pode ser inibido por aniões tais como os tiocianatos e os percloratos21,23. A oxidação 

do iodeto é realizada pela tireoperoxidase, na superfície apical interna da célula, na interface com 

o coloide21,22. A peroxidase da tiroide é temporariamente bloqueada por níveis elevados de iodeto 

no interior da glândula e bloqueada de forma mais persistente pelos fármacos do grupo das 

tiodamidas21. Por sua vez, a “organificação” do iodo ocorre após a incorporação da tirosina na 

tireoglobulina. A tirosina é inicialmente iodada na posição 3 do anel, formando monoiodotirosina 

(MIT), e, a seguir, em algumas moléculas, também na posição 5, ocorrendo a formação de 

diiodotirosina (DIT)22. Duas dessas moléculas são então acopladas – a MIT com DIT para formar 

T3, ou duas moléculas de DIT para formar T421,22. Depois, a molécula de tireoglobulina é captada 

na célula folicular por endocitose. A seguir, ocorre fusão das vesículas endocíticas com 

lisossomas, as enzimas proteolíticas atuam sobre a tireoglobulina, e tanto a T4 como a T3 são 

libertadas no plasma22,23. A MIT e a DIT, que são libertadas ao mesmo tempo, são recapturadas e 

metabolizadas no interior da célula, sendo o iodeto removido enzimaticamente e reutilizado21,22. 

As HT libertadas na circulação ligam-se posteriormente a moléculas transportadoras: globulina 

transtirretina e albumina. A globulina transporta 70% da T4 e 80% da T323. 

A tireoglobulina iodada da glândula representa um grande reservatório de HT e ocorre uma 

renovação relativamente lenta destas hormonas nos tecidos; o que contrasta com outras secreções 

endócrinas, como as hormonas do cortéx da supra-renal, que são sintetizadas de acordo com as 

necessidades22.  

 

2.2.4. Regulação da função da tiroide 

A hormona de libertação da tireotropina (TRH) do hipotálamo determina a libertação da 

hormona tireoestimulante (TSH) da adeno-hipófide21,22. A produção de TSH também é 

influenciada por um mecanismo de retroalimentação negativa das HT, sendo a T3 mais ativa do 

que a T4. Por conseguinte, o controlo da secreção de TSH depende de um equilíbrio entre as ações 

da T4 e da TRH, como mostra a figura 4. Todavia, a presença de concentrações muito elevadas 

de hormonas da tiroide não inibe por completo a secreção de TSH22. 

A glândula da tiroide também regula a sua própria captação de iodo e a síntese de hormonas 

por um mecanismo que é independente da TSH. Este mecanismo está primeiramente relacionado 

com o nível de iodeto no sangue21,22. Elevadas doses de iodo inibem a “organificação” do iodeto, 

sendo este chamado o bloqueio de Wolff-Chaikoff21,23.  

O mecanismo de retroalimentação global responde apenas lentamente a mudanças na 

concentração de iodeto – no decorrer de um período bastante longo de dias ou semanas, visto que 

existe uma grande capacidade de reserva para a ligação e a captação de iodeto na tiroide22.  
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O tamanho e a vascularidade da tiroide são reduzidos por um aumento da concentração 

plasmática de iodo. Em contraste, a redução prolongada do iodo, na dieta, resulta em secreção 

excessiva e contínua de TSH e, por fim, em aumento da vascularidade e hipertrofia da glândula22. 

 

Figura 4. Mecanismo de regulação da tiroide22. 

 

2.2.5. Efeitos das hormonas da tiroide 

Na célula, a T4 é convertida a T3 pela ação da deiodinase e a T3 entra no núcleo, onde se 

liga a recetores específicos21. Efetivamente, a maior parte dos efeitos biológicos associados com 

as HT são determinados pelas interações entre a T3 e os seus recetores nucleares específicos21,23. 

Os recetores nucleares têm uma elevada afinidade para a T3, sendo a sua afinidade para a T4 

quinze vezes inferior23. O recetor da T3 existe em duas formas, pelo que diferentes concentrações 

destas formas nos diferentes tecidos podem contribuir para as variações dos efeitos da T3 nos 

diferentes tecidos21.  

As HT são responsáveis pelo bom crescimento, desenvolvimento, função e manutenção de 

todos os tecidos do organismo. Excesso ou quantidades inadequadas resultam em sinais e 

sintomas de hipertiroidismo ou hipotiroidismo, respetivamente21-23. A figura 5 sumariza os 

principais efeitos das HT no organismo. 

As hormonas da tiroide são essenciais para o desenvolvimento e funcionamento dos tecidos 

nervosos, do esqueleto e reprodutivos21,22. Os seus efeitos dependem da síntese de proteínas bem 

como da potenciação da secreção e ação da hormona do crescimento21. A privação das HT nos 

primeiros tempos de vida resulta em atraso mental irreversível e cretinismo21-24. 

Os efeitos no crescimento e produção de calor são acompanhados de influência no 

metabolismo de fármacos bem como dos hidratos de carbono, gorduras, proteínas e vitaminas. 

Muitas destas mudanças estão dependentes ou são modificadas pela atividade de outras hormonas. 

Reciprocamente, a secreção e degradação de praticamente todas as outras hormonas, incluindo as 

catecolaminas, cortisol, estrogénios, testosterona e insulina, são afetadas pelo estado da tiroide21. 
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Figura 5. Efeitos das hormonas da tiroide21,22. 

 

Muitas das manifestações da hiperatividade da tiroide assemelham-se à atividade excessiva 

do sistema nervoso simpático, especialmente no sistema cardiovascular, embora os níveis de 

catecolaminas não estejam aumentados21. 

 

2.2.6. Hipotiroidismo  

As disfunções da glândula tiroideia (hipo e hipertiroidismo) são situações muito 

prevalentes na população geral25. O hipotiroidismo resulta da deficiência de HT e é manifestado 

pela diminuição reversível de todas as funções do organismo (ver tabela II com sinais e sintomas). 

O hipotiroidismo pode ocorrer com ou sem aumento da glândula da tiroide (bócio)21.  

 

Tabela II. Sinais e sintomas do hipotiroidismo21,24. 

Sintomas  Sinais  

Cansaço, fraqueza, pele seca, intolerância ao frio, perda de 

cabelo, dificuldade de concentração e memória fraca, 

obstipação, ganho de peso (apesar do fraco apetite), 

dispneia, voz rouca, menorragia (mais tarde oligomenorreia 

ou amenorreia), parestesia, deficiência auditiva. 

Pele grossa e seca, 

extremidades periféricas frias, 

mixedema, alopecia difusa, 

bradicardia, edema periférico, 

Síndrome do Túnel do Carpo. 

 

A deficiência em iodo permanece como a principal causa de hipotiroidismo em todo o 

mundo. Em áreas com iodo suficiente, a doença autoimune (tiroide de Hashimoto) e causas 

iatrogénicas (tratamento para o hipertiroidismo) são as mais comuns21,24. 

O hipotiroidismo autoimune pode estar associado com bócio ou nas fases avançadas da 

doença, com um tecido mínimo residual da tiroide24. Uma vez que o processo autoimune reduz 

gradualmente a função da tiroide, há uma fase de compensação em que os níveis das HT são 

Aumento do número e afinidade dos recetores β-adrenérgicos 

Estimulação da lipólise

Aumento da proteólise 

Estímulo da formação de recetores LDL

Promoção do desenvolvimento normal do cérebro

Aumento da taxa de absorção de hidratos de carbono

Promoção do crescimento e desenvolvimento esquelético normais 
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mantidos, com o aumento da TSH. Alguns doentes podem ter sintomas menores e este é chamado 

o estado subclínico do hipotiroidismo. Depois, os níveis de T4 livre baixam e os níveis de TSH 

aumentam ainda mais. E os sintomas são mais aparentes neste estado: hipotiroidismo clínico21,24. 

 

2.2.6.1.Prevalência  

A média anual da taxa de incidência do hipotiroidismo autoimune é de 4 por cada 1000, 

para as mulheres, e de 1 por cada 1000 para os homens. É mais comum em certas populações, 

como os japoneses provavelmente devido a fatores genéticos e à exposição crónica a altos níveis 

de iodo na dieta. A média de idade de diagnóstico é aos 60 anos e a prevalência do hipotiroidismo 

aumenta com a idade. O hipotiroidismo subclinico é encontrado em 6-8% das mulheres (10% 

com mais de 60 anos de idade) e 3% nos homens. O risco anual de desenvolver hipotiroidismo 

clinico é de cerca de 4% quando o hipotiroidismo subclinico está a associado com teste positivo 

para os anticorpos anti-peroxidase24. 

 

2.2.6.2.Patogénese  

Como se verifica para outras doenças autoimunes, a suscetibilidade para o hipotiroidismo 

autoimune é determinada pela combinação de fatores genéticos e ambientais, e o risco de 

hipotiroidismo autoimune ou doença de Graves está aumentado entre irmãos. Os polimorfismos 

HLA-DR são os fatores de risco genéticos melhor documentados para o hipotiroidismo 

autoimune, especialmente o HLA-DR3, HLA-DR4 e HLA-DR5 nos caucasianos. Estas 

associações genéticas são também encontradas noutras doenças autoimunes, o que pode explicar 

a relação entre o hipotiroidismo autoimune e outras doenças autoimunes, nomeadamente a 

diabetes tipo 1, doença de Addison, anemia perniciosa e vitiligo24. 

 

2.2.6.3.Diagnóstico 

O diagnóstico laboratorial do hipotiroidismo nos adultos é facilmente realizado pela 

combinação de baixos níveis de T4 livre e elevados níveis de TSH21.  

Uma vez confirmado o hipotiroidismo, a sua etiologia é com frequência facilmente 

estabelecida pela demonstração da presença de anticorpos anti-peroxidase, os quais estão 

presentes em mais de 90% dos doentes com hipotiroidismo autoimune. Outras alterações 

encontradas nos testes laboratoriais podem incluir um aumento da creatina fosfocinase, colesterol 

e triglicerídeos elevados, e anemia. Exceto quando é acompanhada por deficiência em ferro, a 

anemia e as outras alterações são resolvidas gradualmente pela terapia de substituição com T424. 

Devido às severas consequências neurológicas do hipotiroidismo congénito não tratado, 

programas de rastreio neonatal têm sido estabelecidos. Estes são geralmente baseados na medição 

dos níveis de TSH ou T4 em amostras de sangue do pezinho (calcanhar). Quando o diagnóstico é 
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confirmado, dá-se T4 e a dose é ajustada pela monitorização apertada dos níveis de TSH. As 

necessidades de T4 são relativamente elevadas durante o primeiro ano de vida, e elevados níveis 

de T4 circulante são necessários normalizar a TSH. O tratamento precoce com T4 resulta em 

níveis de QI normais, mas anomalias subtis de neurodesenvolvimento podem ocorrer naqueles 

com hipotiroidismo mais severo no momento do diagnóstico ou quando o tratamento é 

subótimo24. 

 

2.2.6.4.Tratamento  

Exceto no caso do hipotiroidismo provocado por fármacos, o qual pode ser tratado em 

alguns casos simplesmente pela remoção do agente depressor da função da tiroide, a estratégia 

geral de terapia de substituição com levotiroxina, forma sintética da T4, é a mais adequada. Os 

bebes e as crianças requerem mais T4 por quilograma de peso corporal do que os adultos, ao passo 

que as pessoas idosas precisam de menor quantidade de hormona21.  

Existe alguma variabilidade na absorção da T4, portanto a dose varia entre pacientes. A T4 

é melhor absorvida no duodeno e no íleo, sendo que a absorção é modificada por fatores tais como 

a alimentação, fármacos, acidez gástrica e flora intestinal. Devido à interação com certos 

alimentos e à diminuição da sua absorção por certos fármacos, a T4 deve ser administrada num 

estômago vazio. A biodisponibilidade oral das preparações de T4 rondam os 80%. Em contraste, 

a T3 é quase completamente absorvida (95%)21. 

A levotiroxina sintética é o fármaco de eleição para a terapia de substituição tiroideia 

devido à sua estabilidade, uniformidade de dosagem, baixo custo, ausência de proteínas estranhas 

alergénicas, fácil medição dos seus níveis no soro e um longo tempo de semi-vida (7 dias), o que 

permite uma única toma por dia. Mais ainda, a T4 é convertida em T3 intracelularmente e portanto 

a administração de T4 produz as 2 hormonas21. 

Embora a liotironina (T3) seja 3 a 4 vezes mais potente que a levotiroxina, ela não é 

recomendada para a terapia de substituição de rotina devido ao seu curto tempo de semi-vida (24 

horas), o que requer múltiplas doses diárias, devido ao seu custo elevado, e à grande dificuldade 

em monitorizar a sua ação adequada pelos testes laboratoriais convencionais. Mais ainda, devido 

à sua grande atividade hormonal e consequente risco elevado de cardiotoxicidade, a T3 deve ser 

evitada em indivíduos com doença cardíaca21. 

Fármacos que induzem as enzimas microssomias hepáticas como, por exemplo, 

rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, imatinib e inibidores da protease, aumentam 

o metabolismo quer da T4 quer da T3. Apesar desta alteração na clearance, são mantidas as 

concentrações normais de hormonas em indivíduos eutiroideus graças à hiperfunção 

compensatória da tiroide. Contudo, nos pacientes que fazem levotiroxina como medicação de 

substituição pode ser necessário um aumento de dosagem para manter a eficácia clínica21.  
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A resposta da TSH ao tratamento com levotiroxina é gradual e os seus níveis devem ser 

medidos 2 meses após o início do tratamento ou após qualquer mudança subsequente na dose. Os 

efeitos clínicos da terapêutica de substituição com levotiroxina demoram a aparecer. Os pacientes 

podem não sentir um alívio completo dos sintomas até que passem 3 a 6 meses desde que os níveis 

de TSH sejam restaurados24. 

Quando a completa substituição for alcançada e os níveis de TSH forem estáveis, 

recomenda-se que as avaliações da TSH sejam efetuadas anualmente, podendo este período ser 

estendido a intervalos de 2 a 3 anos se os níveis de TSH se mantiverem normais ao longo de vários 

anos. É muito importante assegurar a adesão à terapêutica, porque uma vez que os pacientes não 

sentem nenhuma diferença sintomática depois de falhar a toma de algumas doses de levotiroxina, 

em certos casos isto leva à descontinuação por decisão própria24. 

 

2.2.7. Hipertiroidismo  

O hipertiroidismo é uma condição na qual a glândula da tiroide está demasiado ativa e 

produz uma quantidade exagerada de HT. A tirotoxicose é definida apenas como um estado de 

excesso de hormonas e não é sinónimo de hipertiroidismo. Contudo, as principais etiologias da 

tirotoxicose são o hipertiroidismo causado pela doença de Graves, bócio multinodular tóxico e 

adenomas tóxicos24. 

As características clínicas do hipertiroidismo geralmente pioram sem o tratamento. A 

mortalidade era de 10 a 30% antes da introdução de terapia satisfatória. Cerca de 15% dos 

pacientes que entram em remissão após o tratamento desenvolvem hipotiroidismo 10 a 15 anos 

depois, devido ao processo autoimune destrutivo24. 

Os principais sinais e sintomas do hipertiroidismo são apresentados na tabela III. 

 

Tabela III. Sinais e sintomas do hipertiroidismo22,24. 

Sinais Sintomas 

Hipercinesia, fala rápida, fraqueza muscular proximal, 

tremor fino, pele fina e húmida, cabelo fino, abundante, 

onicólise, taquicardia, fibrilação auricular, pressão 

arterial aumentada, dispneia, pálpebras afastadas, 

olhar fixo, edema periorbital e proptose. 

Instabilidade emocional, fadiga, 

fraqueza muscular, intolerância ao 

calor, apetite voraz, perda de peso, 

irritabilidade, palpitações, nervosismo, 

hiperdefecação. 

 

2.2.7.1.Prevalência  

A doença de Graves representa 60 a 80% das tirotoxicoses. A prevalência varia entre as 

populações, refletindo fatores genéticos e o consumo de iodo - o elevado aporte de iodo está 

associado com um aumento da prevalência da doença de Graves.  
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Esta patologia ocorre em mais de 2% das mulheres, sendo a sua prevalência nos homens 

de um décimo. O distúrbio raramente começa antes da adolescência e é típico que ocorra entre os 

20 e os 50 anos de idade, surgindo também comumente nos idosos24. 

 

2.2.7.2.Patogénese 

Tal como no hipotiroidismo autoimune, a combinação de fatores ambientais e genéticos, 

incluindo os polimorfismos no HLD-DR, CTLA-4, CD25, PTPN22 e TSH-R, contribuem para a 

suscetibilidade à doença de Graves24.  

Fumar é um fator de risco minor para a doença de Graves e um fator de risco major para o 

desenvolvimento de oftalmopatia. Por outro lado, existe um aumento de 3 vezes da ocorrência da 

doença de Graves no período do pós-parto24.  

Outras respostas autoimunes, podem ocorrer concorrentemente nos pacientes com doença 

de Graves. A longo prazo, pode desenvolver-se hipotiroidismo autoimune espontâneo em mais 

de 15% dos pacientes com doença de Graves24. 

 

2.2.7.3.Tratamento 

A redução da atividade da tiroide e efeitos das suas hormonas pode ser conseguido 

recorrendo a agentes que interferem na produção das hormonas da tiroide, a agentes que 

modificam a resposta dos tecidos às hormonas da tiroide, ou pela destruição da glândula com iodo 

radioativo ou cirurgia (ver tabela IV). Os compostos antitiroide clinicamente usados são as 

tiodamidas, iodetos, e iodo radioativo (IR)21,24. 

Os fármacos antitiroide são a terapêutica predominante em muitos centros da Europa e 

Japão, enquanto que o IR é mais frequentemente a primeira linha de tratamento na América do 

Norte. Estas diferenças refletem o fato de que nenhuma abordagem isolada é ótima e os pacientes 

podem requerer múltiplos tratamentos para alcançar a remissão24. 

 

Tabela IV. Tratamento do hipertiroidismo21,24. 

Tratamento  Mecanismo 

Propiltiuracilo Inibição da síntese das hormonas tiroideias 

Metimazol Inibição da síntese das hormonas tiroideias 

Antagonistas β-adrenérgicos Alívio dos sintomas 

Iodo radioativo Destruição da glândula 

Cirurgia  Destruição da glândula 
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a) Tiodamidas: metimazol e propiltiuracilo  

As tiodamidas metimazol e propiltiouracilo são os principais fármacos usados para o 

tratamento da tireotoxicose. O metimazol é cerca de 10 vezes mais potente que o 

propiltiouracilo21. 

Ambas as tiodamidas atravessam a barreira placentária e concentram-se na tiroide fetal, 

portanto é fundamental precaução no uso destes fármacos durante a gravidez. O propiltiouracilo 

é preferível durante a gravidez porque tem uma maior ligação às proteínas plasmáticas e, assim, 

atravessa a barreira placentária mais lentamente. Mais, embora raramente, o metimazol tem sido 

associado com malformações congénitas. Ambas as tiodamidas são secretadas em baixas 

concentrações no leite materno, mas são consideradas seguras no período de amamentação21. 

As tiodamidas atuam por múltiplos mecanismos. A sua maior ação consiste em prevenir a 

síntese de hormonas por inibir as reações catalizadas pela peroxidase e bloquear a “organificação” 

do iodeto. Por outro lado, estes fármacos também inibem a deiodinização periférica da T4 a T3. 

Uma vez que a síntese de hormonas é mais afetada que a sua libertação, o início de ação destes 

agentes é lento, sendo necessárias 3-4 semanas até que a quantidade de T4 armazenada diminua21. 

Os testes à função da tiroide e manifestações clínicas são revistos 3-4 semanas após iniciar 

o tratamento, e a dose é titulada considerando os níveis de T4 livre. Muitos pacientes não 

alcançam o estado eutiroideu até 6-8 semanas pós o início do tratamento. Os níveis de TSH 

frequentemente permanecem suprimidos por vários meses e portanto não proporcionam um índice 

sensível da resposta ao tratamento24. 

 

b) Iodo radioativo 

O IR é administrado oralmente em solução como iodeto de sódio, sendo rapidamente 

absorvido, concentrado pela tiroide, e incorporado nos folículos. As vantagens do deste comporto 

incluem a fácil administração, eficácia, preço acessível e ausência de dor21. 

O IR causa uma destruição progressiva das células da tiroide e pode ser usado como 

tratamento inicial ou para recaídas após a experiência com fármacos antitiroide. Existe um 

pequeno risco de tirotoxicose depois da administração de IR, a qual pode ser minimizada pelo pré 

tratamento com fármacos antitiroide durante pelo menos 1 mês antes do tratamento24. 

O hipertiroidismo pode persistir durante 2-3 meses antes do IR fazer efeito pleno. Por esta 

razão, os bloqueadores β-adrenérgicos ou fármacos antitiroide podem ser usados no controlo dos 

sintomas durante este intervalo24. 

O risco total de cancro após o tratamento com IR nos adultos não está aumentado. Embora 

alguns médicos evitem o uso do IR nas crianças e adolescentes devido aos riscos teóricos de 

malignidade, a evidência emergente sugere que o IR pode ser usado de forma segura nas crianças 

mais velhas24. 
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c) Bloqueadores β-adrenérgicos 

Os bloqueadores β-adrenérgicos sem atividade simpática intrínseca, como por exemplo, o 

metoprolol, propranolol e atenolol, são adjuvantes da terapêutica eficazes no tratamento da 

tirotoxicose, uma vez que a maioria dos sintomas assemelham-se àqueles associados com 

estimulação simpática. O propanolol é aquele mais estudado e mais usado na terapia da 

tirotoxicose. Os β-bloqueadores provocam uma melhoria clínica dos sintomas do hipertiroidismo, 

mas não alteram os níveis das HT21. 

 

2.2.8. Informações importantes a reter 

Ao longo da pesquisa bibliográfica acerca desta temática deparei-me com evidências 

científicas interessantes, as quais se encontram resumidas na figura 6. 

 

 

Figura 6. Curiosidades pertinentes acerca do hipotiroidismo e hipertiroidismo26-32. 

 

2.2.9. Considerações finais 

No atendimento ao público surgiram-me diferentes questões acerca das doenças da tiroide.  

A primeira abordagem ocorreu por uma utente do sexo feminino, com cerca de 35 anos, 

que se queixou de não conseguir emagrecer, apesar de já ter tentado por vários meios, quer a nível 

de aumento da atividade física quer recorrendo a dietas e acompanhamento de nutricionistas. O 

médico recomendo-lhe que fizesse análises pois suspeitava de hipotiroidismo subclínico. No 

Hipotiroidismo

•Rastreio e intervenção no hipotiroidismo subclínico da grávida podem

reduzir significativamente a taxa de incidência de cretinismo

•Hipotiroidismo associado a risco aumentado de doenças cardíacas

•Lítio pode induzir hipotiroidismo subclínico

•Fumar conduz a exacerbação dos sintomas na mulher

•A utilização de sal iodado tem um impacto significativo na prevenção

de doenças relacionadas com a deficiência em iodo

Hipertiroidismo

•Hipertiroidismo é considerado fator de risco para a osteoporose

•Hipertiroidismo subclínico associado a risco aumentado de fraturas

•Tabaco está associado à oftalmopatia de Graves
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entanto, a senhora em questão não compreendia o significado das análises que tinha feito nem o 

problema apontado pelo médico, pelo que pediu informações adicionais sobre o seu estado.  

A segunda pessoa que pediu algumas informações acerca do assunto foi uma mulher com 

cerca de 70 anos que entrou na farmácia por causa do cartaz de que dispúnhamos. A médica tinha-

lhe diagnosticado hipertiroidismo e, de fato, a senhora mencionou que sofreu uma enorme perda 

de peso, que andava nervosa, irritada, ansiosa, com um ritmo cardíaco acelerado, cansada e com 

dificuldade em dormir. A sua perplexidade era precisamente em relação àqueles sintomas, uma 

vez que não sabia se estavam relacionados com a sua doença e se esta estava descontrolada. 

Perante esta situação, aconselhou-se uma nova visita à médica. 

Outro momento em que este tema surgiu foi durante o aviamento de uma receita de 

levotiroxina sódica, no qual a utente, com cerca de 30 anos, refere que ultimamente se sentia mais 

em baixo, com sonolência, dores nos músculos e articulações, para além de verificar que os seus 

cabelos e unhas estavam enfraquecidos. Quando inquirida acerca da evolução e controlo da sua 

doença da tiroide, ela declarou que já tinha tido vários episódios de descompensação, tendo sido 

necessário alterar as doses do fármaco. Nestas circunstâncias voltou-se a reencaminhar para 

acompanhamento especializado. 

Apesar de só apresentar estes três exemplos, as solicitações de aconselhamento acerca do 

assunto foram várias, o que traduz a aproximação das farmácias à comunidade. Na verdade, o 

farmacêutico é o profissional de saúde a quem mais a população recorre para esclarecer as dúvidas 

relativas ao seu bem-estar físico e psicológico. E os estudos indicam que a confiança nos 

farmacêuticos é cada vez maior. Por um lado, é de salientar a fácil acessibilidade à informação 

que uma farmácia representa e, por outro lado, a linguagem simples e adequação do discurso aos 

conhecimentos de cada um contribuem para que as pessoas cada vez mais recorram aos 

especialistas do medicamento para clarificar as suas incertezas. 

 

2.3. Protocolos de intervenção farmacêutica 

Uma das áreas de intervenção do farmacêutico consiste no aconselhamento de pacientes 

para a resolução de problemas de saúde menores. De fato, o farmacêutico encontra-se numa 

posição estratégica na orientação sobre o uso dos medicamentos sem prescrição e outros produtos 

de saúde, dada a sua acessibilidade e formação. É, assim, da sua responsabilidade ajudar a 

identificar a melhor intervenção. Esta pode incluir a referenciação ao médico, a sugestão de 

terapêutica não farmacológica, ou a indicação de MNSRM ou MSRM de dispensa exclusiva em 

farmácia e assegurar o seu uso correto. 

Contudo, para atestar um aconselhamento eficaz e seguro é necessário que o profissional 

suporte as suas ações em evidências científicas e comprovadas. Neste contexto, é pertinente o 

recurso a protocolos de intervenção, que estabeleçam procedimentos específicos para cada caso. 
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Efetivamente, estas ações padronizadas para a resolução de transtornos menores 

contribuem para o uso racional dos medicamentos e produtos de saúde, sendo mais vantajosas do 

que aquelas isoladas e sem fundamentação num processo comprovado. 

Como mencionado anteriormente, as FH disponibilizam protocolos de aconselhamento que 

orientam e uniformizam as intervenções farmacêuticas no que se refere ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade. Assim, com o intuito de enriquecer o leque de 

protocolos já criados, elaborei outros dois, cujos temas ainda não foram explorados e para os quais 

existe elevada solicitação na farmácia, nomeadamente, as aftas e as infeções urinárias. Os 

protocolos que abordam estes dois assuntos são apresentados em seguida e os respetivos 

fluxogramas de aconselhamento, que possibilitam uma rápida consulta, encontram-se nos anexo 

XIV e XV. 

 

2.3.2. Aftas 

i) Enquadramento  

As úlceras orais, também chamadas de úlceras aftosas, estomatites aftoides ou 

simplesmente aftas, são lesões muito comuns da mucosa oral33.  

As aftas são pequenas úlceras de cor esbranquiçada que surgem na mucosa oral, afetando 

o interior da boca, lábios, língua e até a garganta. Este é um problema muito comum, sobretudo 

nas faixas etárias mais jovens, afetando mais de 25% da população34,35.  

A etiologia deste problema é ainda desconhecida34,35. No entanto, são vários os fatores que 

estão implicados na sua fisiopatologia, como é descrito na tabela V34,36. 

Os distúrbios sistémicos que estão associados a lesões clinicamente semelhantes a úlceras 

aftosas são as deficiências nutricionais que levam a anemias, o síndrome de Behcet, neutropenia 

cíclica, infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), artrite reativa, entre outros34,36. 

A estomatite aftosa representa um distúrbio potencialmente debilitante nas pessoas 

infetadas com HIV, sendo que aproximadamente 5 a 15% das pessoas infetadas desenvolvem esta 

situação. Os imunocomprometidos normalmente tem úlceras aftosas maiores, mais dolorosas, que 

curam mais lentamente e a recorrência é mais frequente34. 

De notar que algumas pessoas que têm o hábito de se deitar logo após as refeições podem 

apresentar aftas recorrentes. Este fato está provavelmente relacionado com algum grau de refluxo 

gastroesofágico, que leva ao aumento da acidez da cavidade oral33. 
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Tabela V. Fatores implicados na fisiopatologia das úlceras aftosas34,36. 

Fatores Explicação  

Mudanças hormonais 
Muitas mulheres associam o início da sua ulceração oral ao seu ciclo 

menstrual, gravidez e dismenorreia 

Trauma 

Os pacientes relacionam com frequência os locais de aparecimento 

das aftas a traumas, principalmente devido à lavagem dos dentes, a 

locais de injeção de anestésicos e a tratamentos dentários 

Fármacos 

Existe uma relação entre o uso de certos fármacos como, por 

exemplo, hipoclorito de sódio, piroxicam, fenobarbital, captopril, 

entre outros, e as úlceras aftosas 

Hipersensibilidade a 

certos alimentos 

Certos alimentos como chocolate, café, amendoins, cereais, 

amêndoas, morangos, queijo, tomates, leite e farinha de trigo podem 

provocar aftas em alguns indivíduos sensíveis 

Carências nutricionais 
Deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico na dieta podem 

desencadear o surgimento de aftas 

Stress 
A literatura indica que o stress pode desempenhar um importante 

papel no desenvolvimento das úlceras aftosas 

Tabaco 
As aftas podem surgir quando se deixa de fumar, pois o tabaco é 

responsável por diminuir a suscetibilidade da mucosa à ulceração 

Predisposição 

hereditária 

Os pacientes com história familiar de úlceras aftosas tendem a ter 

manifestações mais precoces e mais severas 

Características 

imunológicas 

A fisiopatologia das aftas parece estar associada a distúrbios na 

imunomodulação;  

 

As úlceras aftosas apesar de dolorosas e incómodas constituem problemas menores. 

Ocasionalmente, uma úlcera pode ser infetada por bactérias e nestas situações verifica-se um 

incremento na dor percecionada, podendo a úlcera apresentar uma coloração avermelhada e o 

indivíduo apresentar um mal-estar geral, acompanhado de febre. As infeções bacterianas 

secundárias não são comuns, mas necessitam de tratamento com antibióticos36.  

É de realçar que nem todas as úlceras que surgem na mucosa oral são úlceras aftosas. Outro 

tipo de úlceras podem ocorrer, podendo ser um sinal de outra doença subjacente36. 

De fato, o correto diagnóstico do tipo de afta é fundamental para um aconselhamento 

adequado. Este depende da análise precisa da história clínica e da examinação das úlceras34. Os 

pontos principais a serem avaliados encontram-se resumidos na tabela VI. 
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Tabela VI. Características clínicas das úlceras aftosas34. 

Características 
Tipo de úlcera aftosa 

Minor Major Herpetiforme 

Idade (por década) Segunda Primeira e segunda Terceira 

Prevalência Mais comuns (85%) 10-15% 5-10% 

Número de úlceras 1-5 1-3 5-20 (mais de 100) 

Tamanho <10 mm >10 mm 1-2 

Forma das úlceras 

Alongadas nos sulcos 

bocais, arredondadas 

na boca e lábios 

Semelhante às minor, 

mas mais profundas 

Úlceras individuais 

cinzentas, sem bordo 

delineado 

Duração 7-14 dias 2 semanas – 3 meses 7-14 dias 

Dor  
Dor significativa e 

disfagia 

Dor que dificulta os 

atos de comer e falar 

Localização Língua e boca 
Palato mole, lábios e 

língua 

Pavimento da boca e 

língua 

Cicatriz Não Sim Não 

 

ii) Questões a colocar ao utente para avaliação da situação 

 Há quanto tempo surgiram as úlceras aftosas? 

 Tem apenas uma afta localizada ou são várias? 

 Apresenta outros sinais e sintomas, como por exemplo, febre, dores de cabeça e diarreia? 

 Tem andado sob o efeito de muito stress ultimamente? 

 Deixou de fumar recentemente? 

 Comeu alimentos quentes ou muito condimentados? 

 Tem alguma carência nutricional conhecida? 

 Fez algum tratamento dentário recentemente? 

 Consegue comer normalmente ou a dor não o permite? 

 Que medicamentos está a tomar? Tomou recentemente algum antibiótico? 

 Tem algum problema de saúde crónico? 

 

iii) Situações que requerem referenciação ao médico37 

 Aftas que duram mais de 2 semanas ou quando surgem mais de 3 episódios por ano; 

 Quando as aftas apresentam mais do que um centímetro de diâmetro; 

 Se são tão dolorosas que não permitem comer;  

 Se se verificam outros sinais e sintomas como febre, diarreia, dor de cabeça, erupções da 

pele, nódulos no pescoço ou na virilha, mobilidade dentária sem explicação; 
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 Se se suspeita da relação com a utilização de algum medicamento. 

 

iv) Terapêutica não farmacológica37 

 Evitar alimentos quentes, comidas picantes ou salgadas e bebidas de fruta ácidas; 

 Usar uma palha para beber, evitando que os líquidos atinjam a parte da frente da boca; 

 O consumo de iogurte sem açúcar pode ser benéfico, pois, apesar de não eliminar o fungo, 

ajuda a restaurar a quantidade normal de bactérias presentes na boca; 

 Evitar o consumo exagerado de açúcar; 

 Manter uma higiene oral adequada, lavando os dentes depois de cada refeição e utilizando 

fio dentário, especialmente no período em que se tem aftas para evitar superinfeções; 

 Utilizar uma escova de dentes suave e de tamanho adequado para evitar lesões; 

 Ir ao dentista uma vez por ano. 

  

v) Terapêutica em indicação farmacêutica 

O tratamento ajuda a aliviar a dor e estimula a cicatrização da afta. No entanto, não existe 

tratamento que previna o seu reaparecimento36. O foco principal no tratamento de aftas, quando 

necessário, é impedir que o agente causador se espalhe, mas continua dependendo muito da idade, 

condições de saúde e das causas da infeção. Entre os produtos que podem auxiliar no alívio dos 

sintomas das estomatites aftosas destacam-se aqueles apresentados na tabela VII. 

 

Tabela VII. Composição e mecanismo de ação dos produtos para o tratamento das aftas34, 36,37. 

Produto Composição Mecanismo de ação 

Géis 
Ácido hialurónico, 

alguns aloé vera 

Formam barreira protetora, que previne infeções 

secundárias e outros mecanismos de irritação, para 

além de estimular a cicatrização 

Colutórios Clorexidina 
Ajudam no alívio da dor e a uma cicatrização mais 

rápida, para além de prevenirem a infeção das úlceras 

Comprimidos 

adesivos 

Corticosteroides 

tópicos 

Ajudam a reduzir a dor e contribuem para uma 

cicatrização mais rápida 

Spray ou gel Analgésicos Auxiliam no controlo da dor (efeito autolimitado) 

 

De notar que no caso de o utente referir dor, apesar de todas medidas referidas e tratamentos 

estarem a ser cumpridos, pode ser recomendada a toma de paracetamol, isto quando não estão 

reunidos os critérios de referenciação ao médico37. 
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vi) Informações a transmitir ao utente 

 Informar que as aftas não são contagiosas e desaparecem normalmente sem tratamento 

em uma ou duas semanas, pelo que algumas medidas não farmacológicas, bem como tratamento 

local com géis protetores e antissépticos bucais, podem ajudar numa recuperação mais rápida e 

evitar complicações36,37. Contudo, há algumas situações em que as aftas podem ser produzidas 

por uma ampla variedade de alterações sistémicas que requerem a avaliação e tratamento 

médico37.  

 

2.3.3. Infeções urinárias  

i) Enquadramento  

As infeções do trato urinário (ITUs) são processos inflamatórios de causa infeciosa, que 

podem atingir as vias urinárias superiores e/ou inferiores38. As mais comuns são aquelas que 

ocorrem no segmento inferior do aparelho urinário, as designadas por cistites. Estas representam 

90% das ITUs na mulher39. 

Na infeção urinária, os agentes mais frequentemente implicados pertencem às 

Enterobacteriaceae, designadamente E. coli, mais raramente Klebsiella spp. ou Proteus spp., mas 

também podem estar envolvidos Staphylococcus saprophyticus ou Enterococcus spp.38. 

No caso das infeções provocadas por E. coli, a urina fica ácida, sendo esta a causa dos 

sintomas comuns da doença, tais como ardor, picadas e dor ao urinar40. 

A sintomatologia característica de uma cistite aguda não complicada inclui: ardor e 

urgência miccional, disúria, polaquiúria, dor suprapúbica e tenesmo39-42. 

Considera-se que uma paciente tem cistite recorrente se apresentar três episódios de cistite 

aguda nos últimos dozes meses ou dois episódios nos últimos seis meses39. 

Estima-se que uma em cada duas mulheres tenha, pelo menos, uma infeção urinária e, pelo 

menos, uma recidiva em 12 a 18 meses. De fato, este tipo de infeção tem uma elevada prevalência 

nas mulheres, sendo rara nos homens38.  

O pico de incidência de infeções não complicadas do trato urinário baixo em mulheres 

observa-se entre os 18 e os 39 anos, coincidindo com a idade de máxima atividade sexual da 

mulher39. 

A cistite, por ser rara no homem, implica o encaminhamento dos doentes do sexo masculino 

para o médico. No caso das crianças, pelas suas consequências a nível da bexiga e dos rins, devem 

ser igualmente encaminhadas para o médico40. 

A cistite da mulher é considerada um transtorno menor quando não haja outras 

complicações ou não existam manifestações de doença sistémica40.  

O aparecimento de febre, náuseas, vómitos, dor nas costas e cansaço, são indicadores de 

uma infeção séria como pielite ou pielonefrite e requerem encaminhamento para o médico. No 
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caso de haver sangue na urina a doente também deve ser referenciada ao clínico. Mais ainda, a 

presença de corrimento pode significar uma infeção fúngica ou bacteriana e deve haver 

igualmente reencaminhamento40. 

A cistite ligeira e não complicada da mulher é uma infeção urinária que pode ser tratada 

sem o recurso a antibióticos. A abordagem terapêutica em indicação farmacêutica baseia-se no 

recurso a produtos fitoterapêuticos com ação antisséptica ou antiaderente dos microrganismos 

patogénicos (E. coli) à parede da bexiga e da uretra, bem como em aumentar o pH da urina com 

recurso a agentes alcalinizadores que repõem a urina a níveis de pH normais43-50. 

A duração do tratamento da cistite é de 2 a 5 dias43. 

 

ii) Questões a colocar ao utente para avaliação da situação 

 Que idade tem? Está grávida? 

 Quais os sintomas que tem? Há quanto tempo duram? Tem febre?  

 Qual o aspeto da sua urina? Está turva? Tem cheiro? Tem sangue? 

 Sofre de alguma doença? 

 Toma algum tipo de medicação? Qual e para que efeito? 

  

iii)  Situações que requerem referenciação ao médico41,45 

 Aparecimento de febre, náuseas, vómitos, dor nas costas e cansaço; 

 Surgimento de sangue na urina; 

 Presença de corrimento; 

 Sexo masculino, idade inferior a 12 anos ou superior a 75 anos, gravidez; 

 Duração dos sintomas há mais de uma semana; 

 Doenças concomitantes como diabetes, hipertensão, micose vaginal, doença renal, 

menopausa, tratamento com citotóxicos e ainda história de cistite recorrente; 

 Falta de eficácia do tratamento após 2 dias. 

 

iv) Terapêutica não farmacológica39,41,42,45 

 Beber água e outros líquidos em abundância. 

 Evitar ingerir certas bebidas que irritam a bexiga como o álcool e a cafeína, bem como 

alimentos picantes; evitar fumar, pois também é considerado irritante para a bexiga. 

 Não deixar de urinar quando tem vontade e tentar esvaziar a bexiga até ao fim. 

 Limpar da frente para trás após a micção.  

 Urinar e lavar a vagina após ato sexual. 

 Lavar a vagina da frente para trás para evitar infeções com bactérias do intestino. 

 Usar produtos de lavagem vaginal não agressivos. 

 Preferir os duches a banhos de imersão e evitar usar óleos. 
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 Usar roupa íntima de algodão. 

 Optar por pensos higiénicos em vez de tampões. 

 Evitar usar o diafragma ou espermicidas como métodos anticoncecionais. 

 Evitar usar quaisquer produtos que contenham perfume na zona genital. 

 

v) Terapêutica em indicação farmacêutica 

Fármacos registados como Dispositivo Médico Classe II-A (Prevenção e Tratamento): 

 Cranberry-ActiveTM (extrato concentrado do Arando vermelho), cápsulas, 2 cápsulas/dia 

durante 15 dias no tratamento, ou como prevenção, 1 cápsula/dia durante 30 dias. 

 

Suplementos Alimentares de uso tradicional, utilizados na prevenção, em associação ou 

isolados (várias composições): 

 Uva-ursina (Bearberry leaf), Arando vermelho (Cranberry extrato), Hibiscus extrato, 

várias dosagens. 

 

Alcalinizadores da urina usados em terapêutica convencional: 

 Bicarbonato de sódio, pó, 3g (uma colher de chá) em água, cada duas horas até os 

sintomas desaparecerem. 

 

vi) Informações importantes a transmitir ao utente 

A cistite ligeira e não complicada da mulher é uma infeção urinária que pode ser tratada 

sem o recurso a antibióticos. Todavia, no caso de febre ou outro sintoma de caráter sistémico a 

doente deve ser avaliada pelo médico. 

 

2.4. Casos clínicos 

O papel do farmacêutico na comunidade tem vindo a mudar, afastando-se da ótica de 

simples dispensador e aproximando-se cada vez mais da perspetiva de elemento integrante de 

uma equipa multidisciplinar envolvida nos cuidados de saúde.  

É elevado o número de pessoas que diariamente procuram a farmácia e questionam os 

farmacêuticos acerca dos seus sintomas e das suas doenças, entre as mais variadas dúvidas 

relativas à sua saúde. Logo, o farmacêutico deve estar apto a auxiliar os pacientes nestas questões 

durante a dispensa dos diferentes medicamentos e produtos de saúde, bem como a clarificar as 

diversas incertezas, de modo a garantir a segurança da pessoa e a otimizar os resultados 

terapêuticos. 
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Ao longo do estágio foram várias as intervenções em casos de não adesão à terapêutica, de 

erros de prescrição, de avaliação de possíveis interações medicamentosas, de dúvidas científicas, 

entre outras. A seguir apresento os casos que mais me marcaram. 

 

2.4.1. Caso 1: revisão terapêutica e acompanhamento 

i) Enquadramento do caso 

Uma utente do sexo feminino, com cerca de 78 anos, dirige-se à farmácia e afirma ter 

dificuldade com a sua medicação. Não sabe ler e já não se recorda para o que é que são alguns 

medicamentos. Perante esta situação, pediu-se à utente que reunisse toda a sua medicação, bem 

como análises clínicas recentes e que voltasse à farmácia em horário acordado para uma consulta 

farmacêutica. 

A abordagem farmacêutica iniciou-se com a identificação do problema de saúde que mais 

a incomodava, tendo-se verificado que eram as dores nos ossos.  

Quando inquirida acerca da terapêutica instituída, qual a sua finalidade e respetiva 

posologia a utente afirmou que: 

 Omeprazol 20 mg do laboratório TEVA®, só fazia uma vez por dia quando tinha azia, 

apesar de a médica ter recomendado a toma diária de 1 comprimido em jejum; 

 Omeprazol 20 mg do laboratório TOLIFE®, não sabia para que servia e não tomava; 

 Naproxeno 500 mg do laboratório GENERIS®, tomava 1 comprimido todas as manhãs, 

para as dores de ossos, apesar de a médica ter recomendado a toma de 12 em 12 horas; 

 Diclofenac 100 mg do laboratório RATIOPHARM®, não sabia o que era e não tomava; 

 NIMED® (Helsinn Birex Pharmaceuticals, Ltd) estava a tomar 1 comprimido e tinha sido 

sugerido por outra farmácia quando lá foi a queixar-se das suas dores ósseas; 

 Sinvastatina 20 mg do laboratório MEPHA®, tomava 1 comprimido à noite, para o 

colesterol. 

 Na altura da consulta, a paciente não possuía nenhum resultado de análises consigo e não 

sabia quais os seus últimos valores de colesterol. Determinou-se o seu peso e altura, obtendo-se 

um índice de massa corporal de 30,8 kg/m2. Mediu-se ainda a pressão arterial, tendo-se obtido 

valores de 159/86 mmHg e um pulso correspondente a 57 batimentos por minuto. 

 No que diz respeito a hábitos de vida, a senhora informou que não fazia outro exercício 

físico para além da hidroginástica devido às dores nos joelhos. Declarou também que não fumava 

nem ingeria bebidas alcoólicas e que estava à espera que fosse chamada para ser operada aos 

joelhos. Relativamente à alimentação, mencionou que não gostava de carne e como tal comia 

muito peixe, fazendo cerca de cinco refeições por dia: por norma, ao almoço e ao jantar comia 

sopa, uma sandes, fruta e um iogurte. 
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ii) Intervenção farmacêutica  

A atuação do farmacêutico após a interpretação e crítica análise do caso centrou-se, em 

primeiro lugar, em informar a utente acerca das suas patologias e da terapêutica instituída.  

Seguidamente, foram aconselhadas as seguintes modificações na terapêutica: 

 Tomar 1 comprimido de omeprazol todos os dias em jejum, uma vez que a utente tem 

necessidade de tomar dois anti-inflamatórios e foi essa a indicação médica; colocaram-se os 

blisters de omeprazol do laboratório que utente não conhecia dentro da embalagem conhecida 

para evitar enganos; 

 Parar a toma do NIMED® (Helsinn Birex Pharmaceuticals, Ltd), uma vez que é MSRM 

e não foi prescrito pelo profissional de saúde apto para o efeito; para além disso é um anti-

inflamatório utilizado no tratamento da dor aguda que deve ser usado no menor período de tempo 

possível, apresentando efeitos secundários a nível cardíaco e hepático; 

 Tomar 1 comprimido de naproxeno de manhã e outro à noite, à mesma hora, de forma a 

ter um intervalo de 12 horas entre as tomas, tal como recomendado pela médica; 

 Tomar 1 comprimido de diclofenac ao meio dia, de forma a alternar com o naproxeno. 

Quanto ao estilo de vida, as recomendações focaram-se principalmente na alimentação. 

Reforçou-se a importância de fazer uma ingestão de alimentos variada e nutricionalmente 

equilibrada, bem como a necessidade de recorrer iogurtes, queijo e manteiga magros para prevenir 

um aumento do colesterol. Dadas a incapacidades motoras da doente não se pode interferir no que 

ao exercício físico dizia respeito.  

Como a senhora fazia medicação hipolipemiante e não controlava os seus valores foi 

sugerido que fizesse um teste de colesterol. Por outro lado, como os valores da pressão arterial 

obtidos na consulta se revelaram altos recomendou-se a sua monitorização, fazendo a sua medição 

pelo menos uma vez por semana. 

 

iii) Considerações finais 

A terapia medicamentosa nos idosos requer especial atenção e cuidado, uma vez que as 

mudanças fisiológicas relacionadas com o envelhecimento podem alterar de forma significativa 

a farmacocinética e farmacodinâmica de diversos fármacos. Assim, esta população tem um risco 

acrescido de efeitos adversos e interações medicamentosas. 

A OMS estima que, a nível mundial, 50% dos indivíduos não tomam corretamente os 

medicamentos, sendo os idosos um dos grupos mais vulneráveis11. A polimedicação, as múltiplas 

doses, alterações cognitivas e limitações funcionais contribuem significativamente para a não 

adesão à terapêutica nesta faixa etária. Daí que a intervenção farmacêutica nestas situações seja 

de extrema importância. Como se pode constatar pelo caso apresentado anteriormente, só um 

acompanhamento individualizado assegura o uso racional, seguro e eficaz dos medicamentos. 
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Outra problemática tocada pelo exemplo clínico descrito é a dispensa indiscriminada de 

MSRM, sem devida justificação, por parte de determinados profissionais e farmácias. Este é um 

assunto sério, na medida em que pode conduzir à ocorrência de efeitos adversos graves, sem que 

haja a devida responsabilização e ainda à banalização do uso dos medicamentos. Daí que seja 

crucial que os farmacêuticos cumpram a sua função cientes das suas limitações e ponderem 

conscienciosamente acerca de cada caso no momento do atendimento. 

 

2.4.2. Caso 2: validação de prescrição médica e correção  

i) Enquadramento do caso 

Uma senhora chega à farmácia acompanhada dos seus dois filhos e pede para aviar as 

receitas das crianças. No entanto, refere que vem da urgência do hospital e, como não houve 

oportunidade de pesar os filhos no local, a posologia do antibiótico foi calculada tendo em conta 

um valor aproximado. Para além do antibiótico, estava prescrita também a pomada FUCIDINE® 

(LEO Pharma GmbH) para aplicar nas lesões. Mais, a mãe menciona que as crianças estavam 

com uma infeção da pele. 

 

ii) Intervenção farmacêutica  

Como é procedimento habitual da FHA sempre que surge uma prescrição de antibiótico 

pediátrico efetuou-se o cálculo da posologia. Desta vez aplicou-se o valor do peso real, pois as 

crianças pesaram-se na farmácia, e recorreu-se às indicações do Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM). O fármaco prescrito era o FLOXAPEN® (Actavis) 250 mg/5ml e no seu 

RCM está escrito que para crianças com idade inferior a 12 anos a dose recomendada é de 50 

mg/kg/dia, fracionada em 3 tomas administradas de 8 em 8 horas. Neste sentido, pelo meu 

raciocínio, para a menina, que pesava 19 kg, a dose recomendada era 950 mg por dia, o que 

correspondia a 19 ml de fármaco por dia; por outro lado, como o menino tinha 15 kg a dose 

recomendada era de 750 mg, representando 15 ml por dia. Contudo, estavam prescritos 20 ml de 

8 em 8 horas para a menina, isto é, um total de 60 ml diários, e 15 ml também de 8 em 8 horas 

para o menino, ou seja, 45 ml diários. Considerando a duração do tratamento de 8 dias, no total, 

as receitas contabilizavam 6 frascos de 100 ml. Posto isto, era evidente que a dose aconselhada 

pela médica estava claramente acima do recomendado.  

Entretanto, pedi aos elementos da equipa presentes na farmácia que também efetuassem os 

cálculos da posologia, o que veio corroborar os meus resultados. E perante esta situação contatei 

a médica por via telefónica, a qual se mostrou recetiva à minha questão. A interna voltou a analisar 

os seus apontamentos relativos à consulta com aquelas crianças, refez os seus cálculos e concluiu 

que efetivamente tinha ocorrido um engado, pois a dose que tinha prescrito era para fracionar por 
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3 tomas diárias. Assim, agradeceu o contato e pediu para que a situação fosse devidamente 

corrigida e explicada à progenitora. 

 

iii)  Considerações finais 

Este segundo caso apresentado reflete a importância de o farmacêutico efetuar a validação 

das prescrições médicas, pois caso haja algum erro tem que assumir a sua co-responsabilidade. 

Em particular, este procedimento é de extrema relevância quando se trata de população pediátrica, 

dada a sua maior vulnerabilidade e suscetibilidade a efeitos adversos relacionados com a terapia 

medicamentosa. Considero, portanto, que o modo de atuação adotado pela FHA no que diz 

respeito à terapêutica infantil é eficaz e muito útil, colmatando certas falhas dos prescritores.  

Se é dever do farmacêutico validar as prescrições é importante que assuma esta função, 

sem, no entanto, entrar em conflito com outros profissionais de saúde. A capacidade de 

comunicação e modo de abordagem são a chave para uma interação bem-sucedida, com vantagens 

evidentes para o doente. 

 

2.4.3.  Dúvida científica: varicela e ibuprofeno 

i) Enquadramento  

Há situações em que a varicela pode conduzir ao desenvolvimento de infeções cutâneas 

graves e complicações nos tecidos moles. Até ao momento, a contribuição dos anti-inflamatórios 

não esteroides (AINEs) para o agravamento destas infeções não pode ser excluída. Aliás, as 

indicações terapêuticas do ibuprofeno referem que este não deve ser usado em crianças com 

varicela para aliviar a dor e febre associados. Por outro lado, na prática farmacêutica são diversas 

as situações em que o paracetamol é recomendado para tratar esta sintomatologia relacionada com 

o vírus. Assim, foi-me sugerido que averiguasse a justificação científica para esta questão, que 

apesar de simples requer explicações adicionais quando o profissional dispensa determinado 

fármaco em detrimento de outro. 

 

ii) Fundamentação científica 

Em doses semelhantes o ibuprofeno parece ser ligeiramente mais eficaz que o paracetamol, 

quer no tratamento da febre quer nas propriedades analgésicas. Contudo, os efeitos adversos 

devem ser tidos em consideração no momento da escolha entre estes dois fármacos. Muitos 

estudos têm reportado que existe um risco acrescido de desenvolver infeções por estreptococos 

do grupo A durante o tratamento com ibuprofeno na varicela51-54. 

A diminuição da função dos neutrófilos após a exposição a AINEs é apontada como uma 

das principais causas do agravamento das infeções cutâneas subsequentes à varicela. Para além 

disto, nas crianças com varicela, as numerosas lesões na pele facultam uma porta de entrada para 
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os microorganismos invasivos, constituindo, assim, um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de complicações cutâneas51-54.  

Neste contexto, é evidente que existe um risco acrescido de infeções de pele graves nos 

pacientes com varicela que tomam AINEs. Apesar de alguns estudos não estabelecerem uma 

relação de causalidade, na prática é consensual que a febre e a dor associadas à varicela devem 

ser tratadas com paracetamol, evitando os AINEs. 

 

iii) Considerações finais 

Esta última abordagem reforça a necessidade da constante atualização dos farmacêuticos 

para melhor poderem dar resposta a uma população cada vez mais exigente no que concerne à 

saúde. É fundamental atualizar conhecimentos em função da evolução científica de modo a 

suportar as nossas intervenções, sendo esta uma das preocupações da FHA. 

De fato, a formação e estudo permanente que os farmacêuticos efetuam constituem uma 

mais-valia para o seu desempenho e consequentemente para o bem-estar do doente, uma vez que 

beneficia das informações e indicações mais recentes e fundamentadas. 
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Conclusão 

 

A farmácia constitui o espaço de saúde de eleição da população e desde há muito tempo 

que deixou de ser rotulada como um local onde se efetuam meras transações comerciais. Cada 

vez mais a farmácia encara a comunidade como entidade que tem necessidades para serem 

cumpridas, disponibilizando diversos serviços que colmatam estas carências.  

No que concerne ao seu bem-estar, os utentes buscam em primeira instância o 

aconselhamento farmacêutico, sendo este um dos profissionais de saúde mais requisitados e em 

quem mais se confia. Neste contexto, é crucial que a indicação, o aconselhamento e a prestação 

de cuidados de saúde por parte do farmacêutico seja realizado de forma eficaz, correta e 

satisfatória. O farmacêutico destaca-se não apenas pelos seus conhecimentos e capacidades mas 

também pela orientação, educação e informação que presta aos utentes. 

Este estágio curricular permitiu-me conhecer a realidade profissional do farmacêutico 

comunitário e percecionar a importância de saber comunicar com a população de modo a 

assegurar a qualidade do atendimento. Efetivamente, esta experiência contribuiu para a integração 

dos conhecimentos teóricos na prática quotidiana, para a consciencialização acerca do papel 

preponderante do farmacêutico no uso racional do medicamento e ainda para uma melhor 

perceção dos desafios e responsabilidades que esta atividade acarreta. 

É de mencionar que cada tema desenvolvido ao longo deste estágio resultou em 

oportunidades de melhoria do serviço prestado, bem como na educação para a saúde de utentes e 

equipa. Assim, considero que para além de contribuir ativamente para a realização das tarefas 

diárias da farmácia e o seu normal funcionamento, o meu desempenho também deixou mais-valias 

no que concerne a estudos de campos e divulgação do carácter interventivo da instituição, bem 

como relativamente à formação da equipa e criação de material de apoio.  

Em suma, esta experiência, marcada por uma evolução significativa no que concerne a 

aquisição de saberes, capacidades de comunicação e resolução de problemas, traduziu-se em algo 

gratificante e enriquecedor, quer a nível pessoal quer profissional. 

 

 

  



42 
 

Bibliografia 

 

1. Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. Diário da República, 1ª série – nº 168. Ministério da 

Saúde, Lisboa. 

2. Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de agosto. Diário da República, 1ª série - nº 148. Ministério da 

Saúde, Lisboa. 

3. Ordem dos Farmacêuticos. Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos. 1998:1-9. 

4. Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto. Diário da República, 1ª série - nº 167. Ministério da 

Saúde, Lisboa. 

5. Decreto-Lei nº 184/97, de 26 de julho. Diário da República, 1ª série - nº 171. Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Lisboa. 

6. Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril. Diário da República, 1ª série - nº 95. Ministério da Saúde, 

Lisboa. 

7. Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. Diário da República, 1ª série B - nº 153. Ministério da Saúde, 

Lisboa. 

8. BOIRON: A homeopatia. Acessível em: http://www.boiron.pt. [acedido em 1 de junho de 2015]. 

9. ORDEM DOS FARMACÊUTICOS: Boletim do CIM. Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt. [acedido em 14 de junho de 2015].  

10. Santos HJ, Cunha IN, Coelho PV, Cruz P, Botelho R, Faria G et al (2009). Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária. 3th ed, Ordem dos Farmacêuticos, Lisboa. 

11. World Health Organization: Cardiovascular diseases. Acessível em: http://www.who.int. 

[acedido em 3 julho de 2015]. 

12. Direção-Geral da Saúde. Norma nº 066/2011 de 30/12/2011. 

13. Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, Merz CNM, Lloyd-Jones DM, Blum CB et al (2013). 

2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic 

Cardiovascular Risk in Adults. Journal of the American College of Cardiology; 13: 735-1097. 

14. Reiner Z, Catapano AL, Backer GD, Graham I, Taskinen M, Wiklund O et al (2011). ESC/EAS 

Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal; 32: 1769-1818. 

15. Direção-Geral da Saúde. Norma nº 019/2011, de 28/09/2011. 

16. Direção-Geral da Saúde. Norma nº 005/2013 de 19/03/2013. 

17. Sociedade Portuguesa de Cardiologia: Recomendações. Acessível em: http://www.spc.pt. 

[acedido em 25 de junho de 2015]. 

18. Shao H, Chen L, Xu J (2011). Treatment of dyslipidemia in the elderly. Journal of Geriatric 

Cardiology; 8: 55-64. 

19. Shanmugasundaram MDM, Steven J, Rough MD, Joseph S, Alpert MD (2010). Dyslipidemia in 

the Elderly: Should it Be Treated?. Clinical Cardiology; 33: 4-9. 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/


43 
 

20. Grupo de Estudo da Tiroide: 25 de maio dia mundial da tiroide. Acessível em: http://www.spedm-

tiroide.org. [acedido em 18 de julho de 2015]. 

21. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ (2009). Thyroid & Antithyroid Drugs. In: Dong BJ, 

Greenspan FS, eds. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. McGraw-Hill Medical, New York, 

665-680. 

22. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK (2005). A tiróide. In: Rang HP, Dale MM, Ritter JM, 

Moore PK, eds. Farmacologia. 5th ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 480-487. 

23. Setian N (2007). Hypothyroidismo in children: diagnosis and treatment. Jornal de Pediatria; 83: 

209-216. 

24. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loacaizo J (2012). Disorders of the 

Thyroid Gland. In: Jameson JL, Mandel SJ, Weetman AP, eds. Harrison’s Principles of Internal 

Medicine. 18th ed. McGraw–Hill, New York, 2911–2939. 

25. Direção-Geral da Saúde. Norma nº 039/2011 de 30/09/2011. 

26.  Delange F (1996). Administration of iodized oil during pregnancy: a summary of the published 

evidence. Bulletin of the World Health Organization; 74: 101-108. 

27. Groot LJD, Mestman J (2012). Hormone Heath Network’s patient guide to detecting and treating 

hypothyroidism before, during, and after pregnancy. The Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism; 97: 33-34. 

28. Hormone Health NETWORK: Hypothyroidism and Heart Disease Fact Sheet. Acessível em: 

http://www.hormone.org. [acedido em 29 de jullho 2015]. 

29. Aliasgharpour M, Abbassi M, Shafaroodi H, Razi F (2005). Subclinical hypothyroidism in 

lithium-treated psychiatric patients in Tehran, Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean 

Health Journal; 11: 329-333. 

30. Benoist B, McLean E, Andersson M, Rogers L (2008). Iodine deficiency in 2007: Global progress 

since 2003. Food and Nutrition Bulletin; 29: 195-202. 

31. World Health Organization: Iodization of salt for the prevention and control of iodine deficiency 

disorders. Acessível em: http://www.who.int. [acedido em 18 julho de 2015]. 

32. Blum MR, Bauer DC, Collet TH, Fink HA, Cappola AR, Costa BR et al (2015). Subclinical 

Hyperthyroidism Is Associated with Increased Risks of Hip Fratures, Fratures at Any Site, 

Nonspine Fractures, and Clinical Spine Fractures in the Largest Meta-analysis to Date. Clinical 

Thyroidology; 27: 174-176. 

33. MD.SAÚDE - informações médicas para pacientes: Afta na boca l como tratar?. Acessível em: 

http://www.mdsaude.com. [acedido em 17 de agosto de 2015]. 

34. Tarakji B, Gazal G, Al-Maweri SA, Azzeghaiby SN, Alaizari N (2015). Guideline for the 

Diagnosis and Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis for Dental Practitioners. Journal of 

International Oral Health; 7: 74-80. 

35. Advancecare: Aftas. Acessível em: https://advancecare.pt. [acedido em 17 de agosto de 2015]. 



44 
 

36. Patient – Trusted medical information and suport: Aphthous Mouth Ulcers. Acessível em: 

patient.info. [acedido em 17 de agosto de 2015]. 

37. Vicente BV, Dáder MJF (2008). Protocolos de síntomas menores dermatológicos y de la mucosa 

oral: aftas e úlceras bucales. In: Vicente BV, Dáder MJF, eds. Protocolos de Indicación 

Farmacéutica y Criterios de Derivación al Médico en Síntomas Menores. Dispublic S.L., 

Espanha, 77-80. 

38. Direção-Geral da Saúde. Norma nº 015/2011 de 30/08/2011. 

39. Associação Portuguesa de Urologia: Publicações. Acessível em: http://www.apurologia.pt. 

[acedido em 7 de setembro de 2015]. 

40. Blenkinsopp A, Paxton P (2002). Symptoms in the Pharmacy. 4th ed. Blackwell Science Ltd, 

Oxford. 

41. MedicineNet: Urinary Tract Infections (UTIs). Acessível em: http://www.medicinenet.com. 

[acedido em 7 de setembro de 2015]. 

42. MNT: Urinary Tract Infection - Causes, Symptoms and Treatments. Acessível em:  

http://www.medicalnewstoday.com. [acedido em 7 de setembro de 2015]. 

43. Nathan A (2002). Non-prescription Medicines. Pharmaceutical Press, London. 

44. Head KA (2008). Natural Approaches to Prevention and Treatment of Infections of the Lower 

Urinary Tract. Alternative Medicine Review; 13: 227-244. 

45. BMJ Clinical Evidence: Recurrent cystitis in non-pregnant women. Acessível em: 

http://clinicalevidence.bmj.com. [acedido em 7 de setembro de 2015]. 

46. Tempera G, Corsello S, Genovese C, Caruso FE, Nicolosi D (2010). Inhibition activity of 

cranberry extract on the bacterial adhesiveness in the urine of women: an ex-vivo study. 

International Journal of Immunopathology and Pharmacology; 23: 611-618. 

47. Sethi S, Gupta S (2013). A Review: Urinary tract infection and its treatment Naturally. 

Phytomedicine; 1: 34-39. 

48. Hindawi: Case Reports in Medicine. Acessível em: www.hindawi.com. [acedido em 8 de 

setembro de 2015]. 

49. The world's healthiest foods: Cranberries. Acessível em: http://www.whfoods.com. [acedido em 

8 de setembro de 2015]. 

50. Innovateus: How is Bearberry used in treating Urinary Tract Infection?. Acessível em: 

http://www.innovateus.net. [acedido em 8 de setembro de 2015]. 

51. Lesko SM, O’Brien KL, Schwartz B, Vezina R, Mitchell AA (2001). Invasive group A 

streptococcal infection and nonsteroidal antiinflamatory drug use among children with primary 

varicella. Pediatrics; 107: 1108-1115. 

52. Billiemaz K, Lavocat MP, Teyssier G, Chavrier Y, Allard D, Varlet F (2002). [Varicella 

complicated with necrotizing fasciitis caused by group A hemolytic Streptococcus]. Archives de 

Pédiatre; 9: 262-265. 

http://clinicalevidence.bmj.com/


45 
 

53. Leroy S, Mosca A, Landre-Peigne C, Cosson MA, Pons G (2007). [Ibuprofen in childhood: 

evidence-based review of efficacy and safety]. Archives de Pédiatre; 14: 477-484. 

54. Chiappini E, Principi N, Longhi R, Tovo PA, Becherucci P, Bonsignori F et al (2009). 

Management of fever in children: summary of the Italian Pediatric Society guidelines. Clinical 

Therapeutics; 31: 1826-1843. 

 

  



46 
 

Anexos 

 

Anexo I. Espaço interior da farmácia: 1) zona de atendimento ao público; 2) zona de receção e 

conferência de encomendas, entre outros trabalhos; 3) área de armazenamento de 

medicamentos; 4) laboratório; 5 e 6) gabinetes de atendimento ao utente. 

 

       

  

1 2 

3 4 

5 6 



47 
 

Anexo II. Exemplo de um Kanban. 

 

 

Anexo III. Revista bimestral de julho/agosto das Farmácias Holon. 

 

 

Anexo IV. Publicação na página do facebook da farmácia acerca do colesterol. 
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Anexo V. Tabela de SCORE. 

 

 

Anexo VI. Tabela de risco relativo. 
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Anexo VII. Folha de avaliação do risco cardiovascular. 
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Anexo VIII 

 

Apresentação sobre o colesterol 
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Anexo IX. Tabela com resultados do rastreio cardiovascular. 

Sexo Idade IMC 
Perim. 

Abdom. 
TA Sist. 

TA 

Diast. 
CT C-LDL C-HDL TG Fuma 

SCORE 

(%) 

F 89 26,7 119 121 66 168 82 52 171 N >9 

M 90 21,2 99 98 59 139 101 25 66 N >9 

F 71 26 91 143 93 172 98 48 131 N >9 

F 76 29,9 105 159 77 171 54 69 242 N >9 

F 85 26,1 94 118 58 173 90 71 63 N >9 

F 88 28,8 101 136 70 150 41 59 251 N >9 

M 89 19,2 93 135 81 114 59 39 80 N >9 

F 76 29,7 98 126 70 169 76 70 118 N >9 

F 77 20,3 82 153 76 277 167 83 137 N >9 

F 78 24,8 88 161 69 215 133 36 234 N >9 

F 66 24,8 88 99 65 230 107 94 147 N >9 

F 90 24,3 81 163 76 165 64 72 145 N >9 

F 72 28,5 98 97 64 183 71 65 237 N >9 

M 87 28,1 103 110 75 236 150 46 200 N >9 

F 54 33,6 113 113 84 208 122 49 187 N >9 

F 31 35,2 113 120 84 178 121 36 105 N 1 (RR) 

M 17 19,7 76 108 72 176 93 57 130 N 1 (RR) 

F 27 24,3 79 110 60 242 157 61 121 N 3 (RR) 

F 85 27,16 98 145 64 172 84 66 110 N >9 

M 72 26,2 88 143 77 123 57 46 102 N >9 

F 87 25,2 90 149 66 117 68 26 116 N >9 

F 88 27,8 100 144 58 141 43 70 141 N >9 

F 81 20,3 87 127 58 133 53 57 118 N >9 

M 86 27,9 116 111 57 144 69 42 169 N >9 

F 91 24 94 121 51 258 156 55 236 N >9 

F 79 31,6 100 139 88 209 110 66 169 N >9 

M 89 23,6 88 135 75 225 121 63 208 N >9 

F 93 20,5 75 133 48 236 132 52 264 N >9 

M 87 22,3 90 139 72 215 136 50 148 S >9 

F 76 24,4 104 130 74 190 91 47 262 N >9 

F 85 21,1 97 137 96 188 108 38 213 N >9 

F 79 23,5 99 143 63 255 176 54 129 N >9 

M 29 22,6 88 100 73 152 78 97 69 S 2 (RR) 
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Anexo X. Imagens do rastreio cardiovascular: 1) organização do espaço do rastreio; 2) medição 

da pressão arterial; 3) determinação do peso; 4) determinação do perfil lipídico; 5 e 7) 

aconselhamento farmacêutico; 8) equipa responsável pelo rastreio; 9-12) momento da 

apresentação sobre o colesterol e respetiva plateia.  
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Anexo XI. Mupi de alerta para o hipotiroidismo. 

 

 

Anexo XII. Capítulo da Revista Farmácias Holon acerca das doenças da tiroide. 
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Anexo XIII 

 

Apresentação sobre hipotiroidismo e hipertiroidismo 
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Anexo XIV. Fluxograma de aconselhamento sobre aftas. 
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Solicitação de 

aconselhamento para aftas 

Presença de algum 

critério de 

encaminhamento? 

Referenciação ao médico 

HOLON GEL BUCAL® 

AFTACH® 

AFTUM® colutório 

AFTUM® gel 

ALOCLAIR PLUS® 

URGO AFTAS® 

 

Cross-selling 

HOLONFRESH® colutório 

ELGYDIUM® escova dentes 

ELGYDIUM® pasta dentes 

ELGYDIUM CLINIC® fita 

dentária 

Medidas não farmacológicas 

Ineficaz 

1-2 semanas 

Não Sim 
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Anexo XV. Fluxograma de aconselhamento sobre cistite. 
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Solicitação de 

aconselhamento para cistite 

Presença de algum 

critério de 

encaminhamento? 

Referenciação ao médico 

HOLON URIFLASH® 

ROTER CYSTIBERRY® 

MONURELLE CRANBERRY® 

Bicarbonato de sódio 

Cross-selling 

HOLONCARE ÍNTIMO® 

LACTACYD® gel íntimo 

  

 

Medidas não farmacológicas 

Ineficaz 

Não Sim 

HOLON URIFORT® 

ROTER CYSTIBERRY® 

 

 

Infeções recorrentes Infeções ativas 

Ineficaz  

após 2 dias 
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COLESTEROL

Sessão de esclarecimento

9 de julho de 2015

Colesterol

Gorduras do sangue

Colesterol

LDL colesterol

HDL colesterol

Triglicerídeos

Colesterol

Membrana das células

Hormonas

Ácidos biliares

Colesterol

Fígado Dieta

Colesterol

O nível de colesterol no sangue depende da ingestão de gordura.

Colesterol alto
Podemos escolher a quantidade 

de gordura que ingerimos!

Colesterol

LDL

Lipoproteínas de baixa densidade

HDL

Lipoproteínas de alta densidade
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Colesterol

Transporte do colesterol das células do organismo para o fígado

Transporte do colesterol do fígado para as células do organismo

LDL
“mau colesterol”

HDL
“bom colesterol”

Colesterol

É um tipo de distúrbio dos níveis de gordura no sangue.O que é?

COLESTEROL TOTAL ou LDL COLESTEROL

HDL COLESTEROL

Hipercolesterolemia

Aumento do risco 
cardiovascular

Fator de risco 
modificável

Colesterol

Sabia que…?

A hipercolesterolemia é um dos mais importantes fatores de risco da aterosclerose, a

principal causa de morte dos países desenvolvidos, incluindo Portugal.

O colesterol alto é um importante fator de risco cardiovascular, uma vez que a gordura

acumulada nas paredes das artérias pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo

sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro.

Colesterol

O que é? Acumulação de gordura sanguínea nas paredes das artérias.

Desenvolvimento 
assintomático 

Culmina em enfarte agudo 
do miocárdio ou acidente 

vascular cerebral

QUANDO SENTIR SINTOMAS PODERÁ JÁ SER TARDE DEMAIS!

Colesterol

Hipertensão Tabagismo Stress

Obesidade Diabetes Sedentarismo

Colesterol

Quais são os sintomas? NENHUM

É essencial realizar análises 

clínicas periódicas



10/09/2015

3

Colesterol

O que significam os valores de colesterol?

Colesterol total Menos de 190 mg/dl

Colesterol LDL Menos de 115 mg/dl

Colesterol HDL Homem – mais de 40 mg/dl

Mulher – mais de 45 mg/dl

Triglicerídeos Menos de 150 mg/dl

Os níveis de colesterol são medidos em miligramas de colesterol por decilitro de sangue (mg/dL).

V
al

o
re

s 
re

co
m

en
d

ad
o

s

Colesterol

Qual o limite indicado para si?

Os valores recomendados de colesterol LDL não são

iguais para toda a gente.

Os limites para o colesterol LDL variam de acordo

com o perfil de cada pessoa.

Idade 
História médica 

e familiar 

Dieta

Tabagismo  seu médico.

A pessoa ideal para 

lhe dizer qual o limite 

indicado para si é o 

seu médico.

Colesterol

Em Portugal, “65% dos doentes em tratamento estão acima do seu limite de LDL”2.Em Portugal, “65% dos doentes em tratamento estão acima do seu limite de LDL”2.

Limites de 

Colesterol LDL1

Grau de risco Valor alvo de C-LDL

MUITO ELEVADO <70 mg/dL

ELEVADO <100 mg/dL

MODERADO <115 mg/dL

1Recomendações da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e Normas de Orientação Clínica da Direção Geral de Saúde
2Dados portugueses do Estudo DYSIS

Os medicamentos usados para

controlar os níveis de colesterol

diminuem a produção desta

gordura pelo fígado e a sua

absorção no intestino.

Colesterol

Com a toma correta dos medicamentos os valores de colesterol estão na sua maioria controlados. 

Mas não há cura!

Ao suspender a toma, o mais provável será os valores tornarem a descontrolar.

Colesterol

Importante tomar os 

medicamentos corretos à hora 

certa, sem esquecimentos

Colesterol

Sabia que…?

Mais de 50% da redução observada na mortalidade por doença

cardiovascular está associada a alterações nos fatores de risco, e

40% a uma melhoria dos tratamentos.

A PREVENÇÃO FUNCIONA!
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Colesterol

Adoção de uma dieta 
variada, nutricionalmente 
equilibrada

Prática continuada e 
regular de exercício físico 

Controlo e manutenção do 
peso normal

Restrição do consumo 
excessivo de álcool

Diminuição do consumo de 
sal

Cessação do consumo de 
tabaco

Colesterol

Qualquer tipo de exercício físico está associado a uma redução do risco de doenças

cardiovasculares, mesmo antes de o efeito da sua prática ser visível.

2,5 a 5 horas de atividade física 
moderadamente vigorosa por semana 30-60 minutos na 

maioria dos dias

1 a 2,5 horas por semana 
de exercício físico intenso

Colesterol

Os indivíduos sedentários devem iniciar programas de exercício de intensidade ligeira.

Exercício físico moderado a intenso ≥ 3 vezes 
por semana durante 30 minutos por sessão

Indivíduos de maior idade 
ou com histórico de 

doença cardiovascular

Atividades físicas 
de intensidade 

moderada

Menor risco de 
complicações 

cardíacas

Colesterol

Todas as formas de tabagismo são fatores de risco fortes e 

independentes de doença cardiovascular (DCV) e têm de ser evitadas

Colesterol

Tabaco aumenta o risco 
de desenvolvimento de 
coágulos sanguíneos

Fumar diminui níveis de 
C-HDL e aumenta o risco 
de desenvolver DCV

Colesterol

ÓMEGA 3

Cardioprotetor
controlo do 
colesterol e 
triglicerídeos

Indicado nos casos 
em que estão 
presentes níveis 
elevados de 
triglicerídeos

EXTRATO DE ALHO

Prevenção de 
aterosclerose

Compostos contidos 
no alho são 
responsáveis pela 
inibição da enzima 
responsável pela 
produção endógena 
de colesterol
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Colesterol

Depois de controlar os níveis de colesterol pode-se deixar de tomar a medicação?

O colesterol alto pode ser um problema genético?

Os níveis de colesterol podem ser influenciados pela menopausa?

Devemos retirar todas as fontes de gordura da dieta?

O stress também pode afetar os níveis de colesterol?

Os limites de colesterol LDL são iguais para todos?
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HIPOTIROIDISMO vs HIPERTIROIDISMO

Reunião Farmácia Holon Amial

agosto de 2015

Tiroide

TIROIDE

Células foliculares

T3 (triiodotironina)
T4 (tiroxina) Calcitonina

Metabolismo Ossos

Células 
parafoliculares

Constituição 

Tiroide

TIROIDE

Mecanismo de regulação

Tiroide

Síntese das hormonas da tiroide

TIROIDE

-

� captação do iodeto plasmático pelas células foliculares

� oxidação do iodeto e iodação dos resíduos de tirosina na 

tireoglobulina do coloide

� secreção das hormonas tiroideias

Tiroide

Efeitos fisiológicos das hormonas da tiroide

↑ do nº e afinidade dos recetores β-adrenérgicos; ↑ da resposta às catecolaminas circulantes

Estimulação da lipólise

Aumento da proteólise 

Estímulo da formação de recetores LDL

Promoção do desenvolvimento normal do cérebro

Aumento da taxa de absorção de hidratos de carbono

Promoção do crescimento e desenvolvimento esquelético normais; remodelação óssea acelerada

TIROIDE

Tiroide

Desordens da tiroide

Hipertiroidismo
Excesso de hormonas 

da tiroide
Nódulos 

Bócio 
Crescimento da 

glândula

Doenças 
autoimunes

Hipotiroidismo
Deficiência de 

hormonas da tiroide

Disfunção 
subclínica

Doença de Graves

Tiroidite de Hashimoto

Hiperplasia benigna 

ou maligna

Síndrome do doente eutiroideu, 

resistência às hormonas tiroideias 

Deficiência de iodo

Estimulação 

prolongada pela TSH

lítio, alimentos 

(mandioca)

TIROIDE
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Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Hipotiroidismo

Prevalência

� Hipotiroidismo autoimune

4 por cada 1000 mulheres

1 por cada 1000 homens

� Mais comum em certas populações (ex. japoneses)

� Idade média de diagnóstico aos 60 anos

� Prevalência de hipotiroidismo aumenta com a idade

� Hipotiroidismo subclínico

6-8% das mulheres (10% com mais de 60 anos de idade)

3% nos homens

HIPOTIROIDISMO

Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Causas 

Hipotiroidismo primário

� Tiroidite de Hashimoto

� Doença iatrogénica: 

Tiroidectomia

Terapêutica com iodo radioativo

Irradiação cervical externa

� Deficiência de iodo

� Fármacos: lítio, tiodamida, aminoglutetimida

� Doenças infiltrativas: tiroidite fibrosa, hemacromatose, 

esclerodermia, leucemia, cistinose

� Hipotiroidismo transitório: tiroidite subaguda, tiroidite 

silenciosa, tiroidite pós-parto

Hipotiroidismo central

� Secundário ou terciário

� Por exemplo, traumas, tumores

Principal causa de 

hipotiroidismo em 

todo o mundo.

Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Sintomas

� Cansaço, fraqueza

� Pele seca

� Intolerância ao frio

� Perda de cabelo

� Dificuldade de concentração e memória fraca

� Obstipação

� Ganho de peso, apesar do fraco apetite

� Dispneia

� Voz rouca

� Menorragia (+ tarde oligomenorreia/amenorreia)

� Parestesia

� Deficiência auditiva

Sinais

� Pele grossa e seca, extremidades periféricas frias

� Mixedema 

� Alopecia difusa

� Bradicardia

� Edema periférico

� Síndrome do Túnel do Carpo

Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Diagnóstico 

História clínica e exame à tiroide

Testes laboratoriais

Nível sérico de TSH ↑

T4 livre e T4, T3  totais ↓

Captação do  Irad ↓ 

Taxa metabólica ↓

Colesterolemia ↑

Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Tratamento  

Levotiroxina sódica

1ª escolha

Efeitos adversos: palpitações, arritmias, tremor, caibras, diarreia,

vómitos, perda de peso, cefaleias, excitabilidade/ insónias e

intolerância ao calor

Interações

� Aminas simpaticomiméticas – risco de doença coronária

� Início do tratamento em doentes diabéticos – necessário aumentar dose 

de insulina ou antidiabéticos orais

� Potenciam efeito dos anticoagulantes orais

Tratamento individualizado
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Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Coma mixedematoso  

� Nível reduzido de consciência, por vezes, associado a convulsões, bem 

como outras características de hipotiroidismo, hipotermia (23ºC)

Manifestações clínicas

Causas 
� Baixa adesão ao tratamento para o hipotiroidismo

� Hipotiroidismo não diagnosticado

Fatores 

precipitantes 

� Exposição ao frio

� Sepsis

� Fatores que afetam as respiração: fármacos, 

pneumonia, enfarte do miocárdio

Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Impacto na saúde das pessoas  

Fatores de risco para diminuição da função da 

tiroide durante ou depois da gravidez

� Idade superior a 30 anos

� Passado de infertilidade ou de parto pré-termo

� História familiar de doença autoimune da tiroide

� Diabetes tipo 1 ou outra doença autoimune

� Tratamento prévio da cabeça ou pescoço com radiação

� História de cirurgia à tiroide

� Anticorpos contra a tiroide

� Bócio

� Tratamento com levotiroxina, a não ser que dose tenha 

sido ajustada antes da concepção

150-250 mcg de 

iodeto de potássio

� Não tomar ao mesmo tempo que outros 

suplementos, como o cálcio e ferro

� Tomar 2-3 horas antes ou depois de 

tomar levotiroxina
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Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Impacto na saúde das pessoas  
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Rastreio neonatal
� Medição dos níveis de TSH ou T4 em amostras de sangue do pé

� Diagnóstico confirmado: dá-se T4 e dose é ajustada pela monitorização 

apertada dos níveis de TSH

� Tratamento precoce com T4  leva a níveis de QI normais

� Anomalias subtis no desenvolvimento quando tratamento é subestimado

Hipotiroidismo da mãe 

pode afetar o 

crescimento e 

desenvolvimento do 

cérebro do bebé

Pode levar a baixo 
rendimento mental e 
físico; e a elevados 
níveis de colesterol, que  

podem levar a doenças 
cardíacas

Hipotiroidismo

HIPOTIROIDISMO

Porque é que o hipotiroidismo aumenta o risco de doença cardíaca? 

Hipotiroidismo: ↑ LDL 
colesterol, ↑ colesterol 
total, ↑ triglicerídeos

T4 e T3 interferem com a 
frequência cardíaca e 
quantidade de sangue 
bombeado pelo coração

Problemas cardíacos relacionados 
com hipotiroidismo

� Hipertensão arterial

� Baixa frequência cardíaca 

� ↑ resistência das paredes dos 

vasos sanguíneos

� ↑ pressão no coração

� ↑ tamanho do coração

T3 e T4 relaxam as paredes dos 

vasos sanguíneos e mantém os 

vasos sanguíneos abertos

Hipertiroidismo

HIPERTIROIDISMO

Hipertiroidismo

HIPERTIROIDISMO

Prevalência  

A doença de Graves representa 60-80% das tirotoxicoses

� Raramente começa antes da adolescência e normalmente surge entre os 20 e os 50 anos

� A prevalência nas populações reflete fatores genéticos e o consumo de iodo

� Elevado consumo de iodo associado a elevada prevalência da doença

� Ocorre em até 2% das mulheres

� Aumento da ocorrência da doença no período do pós parto

� Pode surgir durante a fase de reconstituição do sistema imune após terapia antirretroviral 
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Hipertiroidismo

HIPERTIROIDISMO

Causas   

Fator de risco maior para oftalmopatia fumar

� Superprodução de hormonas, por exemplo, doença de Graves

� Destruição da glândula da tiroide e libertação das hormonas armazenadas

� Tiroxicose medicamentosa

stressFator precipitante da doença de Graves

Hipertiroidismo

HIPERTIROIDISMO

Sinais e sintomas    

SintomasSinais

• Instabilidade emocional, 

nervosismo, irritabilidade

• Défice de concentração

• Fraqueza muscular, fadiga

• Palpitações

• Apetite voraz

• Perda de peso

• Hiperdefecação

• Intolerância ao calor 

• Hipercinesia, fala rápida

• Fraqueza muscular proximal, 

tremor fino

• Pele fina e húmida, cabelo fino, 

abundante, onicólise

• Taquicardia, fibrilação 

auricular, pressão arterial 

aumentada, dispneia

• Pálpebras afastadas, olhar fixo, 

edema periorbital e proptose

Hipertiroidismo

HIPERTIROIDISMO

Diagnóstico da doença de Graves   

História clínica e exame à tiróide

Testes laboratoriais

Nível sérico de TSH ↓

T4 livre e total ↑

Captação do  Irad↑ 

Taxa metabólica ↑

Colesterolemia ↓

Tríade 
Doença de Graves

� Hipertiroidismo

� Oftalmopatia infiltrativa 

com exoftalmia

� Mixedema pré-tibial

Hipertiroidismo

HIPERTIROIDISMO

Tratamento   

• Inibe a síntese das hormonas 

tiroideias
Propiltiuracilo 

• Inibe a síntese das hormonas 

tiroideias
Metimazol 

• Melhoram ação das hormonas 

da tiroide nos tecidos; diminui 
tónus simpático

Antagonistas

β-adrenérgicos

• Destruição da glândulaIodo radioativo

• Remoção da glândulaCirurgia 

Europa

e Japão

América 

do Norte

Hipertiroidismo

Tratamento   

TITULAÇÃO DA DOSE

EFEITOS 
SECUNDÁRIOS

Minor: rash, urticária, artralgia

Major: hepatite, síndrome do tipo lúpus eritematoso sistémico, agranulocitose

HIPERTIROIDISMO

Não cancerígeno

� Propiltiuracilo: baixa transferência transplacentária

� Baixas doses de fármacos antitiroideus: seguro amamentar

Tiodamidas

Irad

Hipertiroidismo

Tirotoxicose

HIPERTIROIDISMO

Exacerbação rara do hipertiroidismo, mas com perigo de morte!

Fatores 
precipitantes 

• Doença aguda 
(infeção, 
trauma, 
cetoacidose 
diabética), 
cirurgia, iodo 
radioativo

Características 

• Febre, delírio, 
convulsões, 
coma, vómitos, 
diarreia, 
icterícia
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Tiroide

Fármacos que afetam a função tiroideia   

TIROIDE

Fármacos que provocam hipotiroidismo

� Inibição da síntese ou libertação das hormonas tiroideias

� Diminuição da absorção de T4

tionamidas, lítio, perclorato, 

interferon-alfa, interleucina-2, 

fármacos com iodo (amiodarona, 

agentes radiográficos, expectorantes, 

anti-sépticos tópicos)

colestiramina, colestipol, hidróxido de alumínio, carbonato 

de cálcio, sulfato de ferro

Fármacos que provocam hipertiroidismo

� Estimulação da síntese ou libertação das hormonas tiroideia
iodo, amiodarona, interferon-alfa, 

interleucina-2

Tiroide

TIROIDE

A 
RETER

Rastreio e intervenção no hipotiroidismo subclínico da grávida podem reduzir 
significativamente a taxa de incidência de cretinismo.

A utilização de sal iodado tem um impacto significativo na prevenção de doenças relacionadas 
com a deficiência em iodo.

Lítio pode induzir hipotiroidismo subclínico. 

Duração do tratamento e idade podem ser indicadores para rastreio de pacientes assintomáticos.

Hipotiroidismo associado a risco aumentado de doenças cardíacas.

As mulheres com hipotiroidismo e fumadoras apresentam exacerbação dos sintomas.

Tabaco também está associado à oftalmopatia de Graves.

Hipertiroidismo é considerado fator de risco para a osteoporose. 

Hipertiroidismo subclínico está associado a risco aumentado de fraturas.

As hormonas da tiroide não são eficazes no tratamento da obesidade ou depressão, se os 
níveis de hormonas tiroideias estiver normal.
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Resumo 

 

 O presente relatório de Farmácia Hospitalar foi realizado no âmbito da unidade 

curricular Estágio do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. O estágio decorreu no Centro Hospitalar 

do Porto durante os meses de março e abril de 2015.  

 Durante este período de formação, nós, os quatro estagiários da Farmácia da 

Universidade do Porto, organizados em grupos de dois, e uma estagiária da Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da Universidade do Algarve, sob a orientação da Dra. Teresa 

Almeida, percorremos os diversos serviços: Armazém de Produtos Farmacêuticos, 

Produção, Unidade de Farmácia Oncológica, Distribuição Individual Diária, Unidade de 

Farmácia do Ambulatório e Ensaios Clínicos. Tivemos a oportunidade de observar as 

várias atividades desenvolvidas por cada setor e realizar algumas delas, complementando, 

assim, a aprendizagem académica. No anexo I encontra-se o cronograma que elucida a 

distribuição dos estagiários pelos diferentes setores. 

Entre os principais objetivos deste estágio constam a aquisição de conhecimentos 

acerca do modo de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do 

Porto e a consciencialização para as funções da competência do farmacêutico hospitalar e 

para a responsabilidade que a sua atividade encerra. 
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Introdução 

 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) é um hospital central e escolar formado pela 

fusão do Hospital de Santo António (HSA), Hospital Central Especializado de Crianças 

Maria Pia, Maternidade Júlio Dinis (MJD) e Hospital Joaquim Urbano, segundo o Decreto-

Lei nº 326/2007, de 28 de setembro. 

O HSA visa a prestação de cuidados de saúde diferenciados com a máxima 

qualidade, organização e eficiência técnica. Este hospital possui ensino pré e pós-graduado, 

bem como formação profissional, investigação e desenvolvimento científico na área da 

saúde.  

No organograma do HSA (Anexo II) é possível verificar que os Serviços 

Farmacêuticos (SF) fazem parte dos Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados, serviços 

imprescindíveis para o bom funcionamento deste hospital. 

O nosso estágio no CHP decorreu durante 9 semanas de formação. Na primeira 

semana foram-nos proporcionadas diversas apresentações teóricas acerca do 

funcionamento de cada setor para nos familiarizarmos com o enquadramento geral da 

Farmácia Hospitalar (FH). No sentido desta contextualização prévia também se efetuou, no 

primeiro dia de cada semana de trabalho, a leitura das matrizes dos processos e respetivas 

instruções de trabalho. Assim, após esta introdução inicial, passávamos os restantes dias da 

semana nos vários setores do serviço, onde o responsável de cada setor nos enquadrava, 

ensinava e orientava no seu funcionamento. 

Durante a nossa passagem pelos SF do CHP tivemos contacto com os seguintes 

setores: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Produção, Unidade de Farmácia 

Oncológica (UFO), Distribuição Individual Diária (DID), Unidade de Farmácia do 

Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC) (Anexo III). 

No que respeita à estrutura do presente relatório, este apresenta uma parte que 

integra os vários setores. Para cada setor é feita uma breve descrição das funções que 

competem ao farmacêutico hospitalar e das atividades executadas pelos estagiários. A 

outra parte é composta por informações acerca de outras atividades desenvolvidas, como 

por exemplo, participação em palestras de apresentação de novos fármacos e trabalhos 

desenvolvidos pelos estagiários como folhetos informativos destinados à UFA. 
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I. Os Serviços Farmacêuticos 

No CHP os SF encontram-se sob a direção da Dra. Patrocínia Rocha e localizam-se 

no Edifício Neoclássico do HSA, à exceção da UFO que se encontra no edifício Dr. Luís 

de Carvalho. A vasta equipa de farmacêuticos, entre outros profissionais de saúde, está 

distribuída pelos diferentes setores: APF, Produção, UFO, DID, UFA e EC. 

 

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O processo de gestão dos armazéns visa assegurar a disponibilização de 

medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo previsto e 

expectável pelo cliente, ao menor custo1. É imprescindível garantir que o produto está 

disponível para distribuição e que a informação sobre os produtos existentes em stock se 

encontra em permanente atualização1. Desta forma é possível obter informação sobre as 

compras a efetuar e quais os produtos devolvidos ao fornecedor. 

No âmbito da gestão dos armazéns, o farmacêutico é responsável pela gestão das 

entradas e transferências de armazém, sendo que em relação à encomenda rececionada a 

mesma deverá ser conferida e validada e a documentação, após validação, deverá ser 

enviada para o Serviço de Aprovisionamento (SA) para dar entrada no programa de Gestão 

Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF)1. Outras atividades da competência do 

farmacêutico são: realizar a atualização dos stocks, monitorizar as existências reais e 

verificar se as mesmas se encontram concordantes com o stock informático1,2. Também é 

função do farmacêutico identificar as necessidades de aquisição e comunicá-las ao SA, 

atualizando o ficheiro “Lista Comum”, e indicar os novos medicamentos e produtos 

farmacêuticos para elaboração de um novo kanban1. Um kanban (Anexo IV) consiste num 

cartão com identificação do medicamento/produto farmacêutico, código de barras e 

quantitativo de reposição e localização. Este cartão é retirado quando se atinge o 

quantitativo de reposição de stock e indica a necessidade de um pedido ao fornecedor2. É 

ainda da competência do farmacêutico reavaliar os níveis de stock, bem como calcular os 

pontos de encomenda e as quantidades a encomendar e gerir os prazos de validade dos 

produtos e inutilizações1. Por último, também é de referir que o farmacêutico tem 

responsabilidade no que concerne a efetuar e gerir os empréstimos de medicamentos e 

produtos farmacêuticos1, 3, 4. Esta atividade envolve quer a solicitação, quer a cedência de 

empréstimos a outros hospitais, efetuando-se uma troca/transferência de medicamentos e 

produtos farmacêuticos. 
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Durante o período de estágio no armazém realizámos as seguintes atividades: 

 Apoio ao técnico responsável pela receção das encomendas (Anexo V); 

 Auxílio no aviamento de hemoderivados e preenchimento dos impressos próprios 

(Anexo VI), bem como na dispensa de eritropoietinas; 

 Auxílio na solicitação e cedência de empréstimos de medicamentos; 

 Elaboração de listas dos empréstimos ao hospital e dos empréstimos do hospital; 

 Cálculo de pontos de encomenda e quantidades a encomendar (Anexo VII). 

 

2. Produção 

 O setor da Produção do CHP é constituído pela Produção de Medicamentos 

Estéreis, que inclui a Nutrição Parentérica (NP), e Produção de Medicamentos Não 

Estéreis. 

 

2.1.Produção de Medicamentos Estéreis 

 O processo de produção de medicamentos estéreis tem como missão principal a 

disponibilização de estéreis ao menor custo, nas características e prazos acordados com o 

cliente5. Os medicamentos estéreis podem ser solicitados pela DID mediante prescrição 

médica ou por clientes externos. No final do processo de produção, o estéril é 

disponibilizado ao setor de Distribuição (no caso de medicamentos para stock) e nas 

instalações dos SF do CHP para os clientes externos5. 

 Ao farmacêutico compete fazer a gestão dos pedidos, incluindo os urgentes 

recebidos fora do horário normal de funcionamento. Os pedidos não urgentes deverão ser 

recebidos impreterivelmente até às 12 horas dos dias úteis5. Todos os dias é realizada a 

revisão dos stocks dos medicamentos estéreis, sendo que cada medicamento possui um 

stock mínimo5. Compete também ao farmacêutico efetuar a receção, análise e aceitação das 

requisições de clientes externos (que são posteriormente confirmadas por escrito). As 

Ordens de Preparação (OP) devem ser assinadas pelo farmacêutico supervisor e 

posteriormente arquivadas5. 

Os medicamentos estéreis são produzidos e manipulados usando a técnica assética, 

a fim de manter a sua esterilidade e, depois de produzidos, são identificados com o nome 

do cliente e do CHP e ainda rotulados com a inscrição “Conservar em frigorífico, entre 2 e 

8 °C”5. Posteriormente, são colocados na arca frigorífica. Importa salientar que uma nova 

formulação é sempre validada por um segundo farmacêutico5. 
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O farmacêutico é responsável também pela definição da designação do lote de 

produção, pela emissão da OP, preparação do produto e controlo da qualidade5. 

 Para a manipulação de estéreis no CHP trabalha-se numa sala branca (Anexo VIII), 

utilizando técnica asséptica. A sala branca apresenta uma pressão positiva e nela se 

encontra uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) que se caracteriza por proteger não 

só o produto, como também o operador6. Importa referir que, neste caso, bastava existir 

uma câmara de fluxo laminar horizontal. 

Dentro da sala branca, antes de se iniciar o procedimento de preparação e 

manipulação de medicamentos estéreis, procede-se sempre à lavagem rigorosa da câmara 

de fluxo laminar com álcool a 70% e todos os materiais que têm de ir para o interior da 

câmara têm de ser pulverizados com álcool a 70% antes de serem retirados da sua 

embalagem6. 

Uma outra atividade desenvolvida na sala branca é o fracionamento de produtos 

que requerem esterilidade. Este procedimento permite o reajuste de dose e uma 

consequente individualização da terapêutica, assim como o combate ao desperdício de 

medicamentos que possuem um custo muito elevado7.  

 No decorrer do estágio, no setor da Produção, no âmbito dos estéreis tivemos a 

oportunidade de desenvolver as seguintes atividades: 

 Aprendizagem e execução de todos os passos essenciais para entrar na sala branca; 

 Observação dos procedimentos de preparação, manipulação e fracionamento de 

medicamentos estéreis; 

 Observação do fracionamento de medicamentos intravítreos, tais como o 

ranibizumab 0,5 mg/ 0,05 ml e o afibercept 2 mg; 

 Observação da produção de colírios, tais como colírio reforçado de gentamicina 

1,4%/7 ml, colírio de ceftazidima 5%/10 ml (NaCl 0,9%) e colírio de vancomicina 

5%/10 ml (NaCl 0,9%). 

 No CHP, no setor da Produção dos estéreis, é prática comum, após a preparação 

dos medicamentos estéreis, proceder-se à limpeza da CFLv com álcool a 70% para que 

posteriormente se possa iniciar a produção da NP. 

 

2.2.Nutrição Parentérica 

O processo de produção de NP visa preparar e disponibilizar os produtos de NP ao 

transporte interno para os serviços do CHP e nas instalações dos SF do CHP para os 

clientes externos8. 
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No caso dos produtos de NP, estes são preparados não só para o CHP, mas também 

para o Hospital Padre Américo, pertencente ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. 

O farmacêutico tem responsabilidade na realização das seguintes atividades: gestão 

dos pedidos, incluindo os urgentes recebidos fora do horário normal de funcionamento, 

fazendo a receção das prescrições por via informática, tanto para clientes externos como 

para os clientes do CHP, e, fazendo ainda, a receção, análise, aceitação e satisfação das 

requisições de clientes externos8. Ao farmacêutico compete também a definição e a 

designação do lote de produção, bem como a emissão da OP (Anexo IX) que deverá ser 

assinada pelo farmacêutico supervisor e arquivada8. 

Os farmacêuticos, juntamente com os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), são responsáveis por preparar o produto (preparações, bolsas e seringas de NP) e 

controlar a qualidade do mesmo. Para que seja possível um controlo microbiológico dos 

produtos, faz-se a colheita de amostras da primeira preparação feita por cada turno e da 

última preparação do dia para um meio de cultura. Os resultados do estudo microbiológico 

têm extrema relevância na medida em que podem servir como prova no caso do doente 

apresentar alguma infeção ou sépsis8. 

Os produtos para NP podem ter três apresentações diferentes: 

 Constituídos por nutrientes individualizados como a glucose e os aminoácidos; 

 Constituídos por nutrientes extemporâneos existentes em kits, em que os eletrólitos 

têm de ser aditivados na altura da preparação;  

 Constituídos por misturas intravenosas: existem bolsas bicompartimentadas (sem 

lípidos) ou tricompartimentadas (com aminoácidos, lípidos e glucose). Estas bolsas, 

apesar de possuírem todos os nutrientes para 24 horas, só têm macroelementos, 

podendo assim ser necessário aditivá-las com vitaminas, por exemplo. 

Importa mencionar que existem no mercado bolsas do tipo standard já preparadas e 

padronizadas em termos de estabilidade, compatibilidade, pH e osmolaridade. Contudo, 

este ainda não consegue colmatar todas as necessidades especiais dos diversos doentes, 

sendo, por conseguinte, fundamental a preparação individualizada de bolsas. 

Os produtos para NP são concebidos em condições de esterilidade, pelo que, à 

semelhança do que acontece com os medicamentos estéreis, são preparados em técnica 

assética em sala branca na CFLv. É de referir que o CHP dispõe de equipamento especial 

para auxiliar na produção de bolsas de NP de grande volume, o que torna todo o processo 

mais rápido e com menor risco de ocorrerem erros de medição9. 

Durante o estágio assistimos e colaborámos na preparação de produtos de NP. 
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2.3.Produção de Medicamentos Não Estéreis   

 O processo de produção de medicamentos não estéreis tem como objetivo principal 

disponibilizar os produtos ao setor da Distribuição, cumprindo sempre a regulamentação e 

as Boas Práticas Farmacêuticas10. 

O farmacêutico é responsável pela gestão dos pedidos, incluindo os pedidos 

urgentes recebidos fora do horário normal de funcionamento, realizando a receção das 

requisições por via informática e a receção de pedidos por kanban para reposição de 

stocks10. Outras atividades da competência do farmacêutico são a identificação da 

necessidade de matérias-primas e a seleção das mais adequadas, a conceção de uma nova 

formulação, a designação do lote de produção e definição das metodologias para a 

atribuição de prazo de validade (PV) aos manipulados10. O farmacêutico é o responsável 

pela emissão da OP (Anexo X) que contém a forma farmacêutica (FF), a composição 

qualitativa e quantitativa, a dosagem, a técnica operatória, o número de unidades a preparar 

e os ensaios de verificação, tais como, os ensaios organoléticos, uniformidade de massa, 

pH e cor/transparência, que permitem classificar o produto como estando conforme ou não 

conforme10. 

 Na unidade de Produção de Não Estéreis são preparadas FF líquidas (como as 

soluções e as suspensões), FF semissólidas (tais como pomadas, pastas, cremes) e FF 

sólidas (pós acondicionados em papéis farmacêuticos). 

No decorrer do estágio curricular, preparámos várias formulações não estéreis 

(Anexo XI), nomeadamente: suspensão oral de trimetoprim 10 mg/ml; substituto da saliva; 

papéis medicamentosos com pancreatina (37,5 mg); suspensão oral de gabapentina; 

solução aquosa de ácido acético a 2%; papéis medicamentosos de terasozina (2 mg); papéis 

medicamentosos de espiramicina (100 mg); loção de alfazema; suspensão oral de diazepam 

0,4 mg/ml; suspensão oral de captopril 1mg/ml; solução oral de morfina 0,02%; papéis 

medicamentosos de tri-hexifenidilo (0,5 mg); suspensão oral de baclofeno 5 mg/ml; pasta 

de lassar modificada; solução oral de hidrato de cloral a 10%; citrato de cafeína 10 mg/ml; 

solução oral de sacarose a 24%. 

Aquando da preparação de cada uma das fórmulas foi dada a saída das matérias-

primas, assim como a entrada dos respetivos produtos obtidos no sistema informático.  



7 

3. Unidade de Farmácia Oncológica 

Todo o processo de produção de citotóxicos (CTX) visa assegurar a preparação e 

disponibilização de CTX ao menor custo, nas características e prazos acordados com o 

cliente, e num ambiente de segurança para o pessoal envolvido. 

É da responsabilidade do farmacêutico assegurar a integral satisfação da 

preparação, definindo o stock mínimo de cada produto e controlando os PV. No armazém 

avançado da UFO, que faz parte da chamada zona negra, os medicamentos estão 

acondicionados em armários ou em frigorífico e encontram-se arrumados por ordem 

alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), segundo a norma “first expired 

first out” (FEFO). As encomendas são feitas para o APF. Todos os medicamentos da UFO 

e os respetivos PV estão registados numa base de dados do programa SI_UFO11. 

É o farmacêutico gestor do processo que define para cada nova preparação a 

respetiva técnica e formulação tendo em consideração a informação constante no Resumo 

das Características do Medicamento (RCM) e em estudos científicos. 

Compete ao farmacêutico validar e monitorizar as prescrições de CTX para 

preparação em CFLv e emitir a OP das mesmas (Anexo XII). Para validação das 

prescrições é necessário verificar se a prescrição está de acordo com os protocolos clínicos 

de quimioterapia praticados no hospital (Anexo XIII), se existe aprovação pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT), quando necessária, e se a dose prescrita, calculada em 

função da superfície corporal, peso ou área sob a curva de cada doente, está correta12. As 

OP juntamente com as prescrições são arquivadas na UFO durante 5 anos12. 

Na manipulação de CTX deve ser garantida a segurança, eficácia e esterilidade do 

CTX preparado e todos os elementos da equipa possuem treino adequado com formação 

teórico/prática. É feita uma dupla verificação das etapas críticas do processo de produção, 

tais como a confirmação de doses prescritas e a verificação de volumes de fármaco 

medidos. 

O equipamento de proteção individual (EPI) usado consiste num fato de bloco, 

socos de borracha, protetores de calçado, touca, máscara PFR P3, óculos, bata reforçada de 

baixa permeabilidade e um par de luvas de látex esterilizadas, sendo que para a preparação 

de produtos na CFLv usa-se um segundo par de luvas de alta proteção. Existem três áreas 

distintas na UFO: a zona negra (exterior à zona de preparação), onde se veste o fato de 

bloco e se colocam os protetores de calçado; a zona cinza, antecâmara onde se efetua a 

lavagem assética das mãos e se coloca o restante EPI, e a zona branca que corresponde à 

sala de preparação. 
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Na UFO do CHP estão dois TDT dentro da sala branca, sendo um o operador e o 

outro auxiliar que seleciona o material de trabalho. Este último também confere o fármaco 

e o volume medido, validando a preparação do ponto de vista quantitativo, qualitativo e 

quanto à técnica de manipulação. 

Na zona negra um dos farmacêuticos de apoio prepara o dia seguinte de acordo com 

a lista de doentes obtida através do programa Sistema de Apoio ao Médico (SAM.) No 

programa SI_UFO é verificada para cada uma das prescrições os dados nela contidos e, se 

necessário, são atualizados os dados no programa (introdução de datas de tratamento, por 

exemplo). Após esta verificação, são impressos os rótulos que acompanharão as OP 

correspondentes ou que serão colados diretamente nos fármacos não sujeitos a 

manipulação prévia em CFLv. É também emitida pelo programa SI_UFO a lista do 

material necessário para o dia seguinte e a lista de previsão de consumo a dois dias, para 

evitar roturas de stock. 

O outro farmacêutico de apoio que está na zona negra, após receção de “luz verde” 

para o doente através do programa SAM, procede à análise e verificação da OP, seleciona 

todos os fármacos e soluções de reconstituição e de diluição necessárias e coloca no 

transfere junto com os respetivos rótulos e OP (Anexo XIV). As preparações devem ficar 

disponíveis para entrega até ao máximo de meia hora após receção de “luz verde”13. 

Quando se verificam devoluções de preparações de CTX, o farmacêutico decide se 

devem ser reutilizadas ou rejeitadas tendo em atenção a estabilidade físico-química e 

microbiológica das preparações, as condições de armazenamento e a viabilidade de 

reaproveitamento da dose. O processo de devolução deve ser rastreável e no caso de se 

decidir reutilizar o produto, deve ser mencionado na OP14. 

Em caso de derrame é utilizado o kit de derramamento que contém equipamento de 

proteção e todo o material necessário para a limpeza e eliminação de CTX. Existe um kit 

no interior da sala limpa e outro na zona negra, bem como nos serviços que são “clientes 

habituais” da UFO15. 

Existe um risco de aparecimento de doenças oncológicas associado à exposição 

ocupacional a CTX durante o manuseamento de rotina de frascos/ampolas e durante o 

processo de preparação até à sua administração. A centralização das preparações de CTX 

na UFO dos SF Hospitalares é importante para a minimização da exposição ocupacional 

pessoal e ambiental. 
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Durante o estágio no CHP, no setor dos CTX, efetuámos as seguintes atividades: 

 Contacto com prescrições eletrónicas, que estão no Circuito do Medicamento 

(CdM), e prescrições em papel (impresso verde para doentes em regime de 

internamento e cor-de-rosa para doentes do hospital de dia); 

 Análise e verificação das prescrições de acordo com o esquema terapêutico referido 

no protocolo clínico; 

 Cálculo do volume de fármaco a medir e o volume final para sacos, bólus e bombas 

e o ritmo de perfusão, quando aplicável (Anexo XV); 

 Análise e verificação de OP, seleção dos fármacos e colocação no transfere junto 

com os respetivos rótulos e OP; 

 Participação na dispensa de fármacos adjuvantes do tratamento; 

 Auxílio no aviamento de hemoderivados e preenchimento do respetivo impresso; 

 Apoio à preparação do dia seguinte, confrontando as sessões do hospital de dia do 

CHP com a “Folha de Planeamento Diário”; 

 Aprendizagem e execução dos procedimentos de entrada na sala branca e 

acompanhamento da manipulação de CTX; 

 Leitura de bibliografia científica sobre casos particulares de exposição ocupacional 

e sobre estudos que detetaram contaminação por CTX na superfície exterior das 

embalagens dos mesmos antes da abertura, no exterior de bombas infusoras, nos 

braços dos cadeirões onde se faz a administração de CTX e na roupa de cama de 

doentes tratados; 

 Participação na auditoria externa ao CHP, respondendo a questões relevantes sobre 

o funcionamento do setor e integração dos estagiários. 
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4. Distribuição 

 O processo de distribuição no CHP é constituído pela Distribuição no Ambulatório, 

pela DID e pela Distribuição Clássica. 

 

4.1.Distribuição na Unidade de Farmácia de Ambulatório  

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório permite a dispensa de 

fármacos a doentes que não estejam internados, permitindo uma redução dos custos 

associados e uma recuperação em ambiente familiar16.  

As instalações da UFA devem ter acesso exterior ao hospital, o que ainda não é 

possível, e devem localizar-se o mais próximo possível das consultas externas. No HSA, a 

UFA é constituída por uma sala de espera, uma zona de atendimento com três balcões 

(Anexo XVI) e uma terceira zona de atendimento reservado. Os medicamentos encontram-

se num armário com gavetas e estão organizados por patologia e por ordem alfabética de 

DCI. A UFA dispõe ainda de três frigoríficos para acondicionar a medicação que necessita 

de refrigeração, um armário e uma pequena estante onde é arquivada a documentação 

(deliberações, autorizações especiais, controlo de stock). O stock existente nas gavetas do 

armário encontra-se organizado pelo método FEFO17. 

Os medicamentos dispensados na UFA são totalmente comparticipados. Englobam 

tanto medicamentos de uso exclusivamente hospitalar, como medicamentos autorizados em 

diploma publicado em Diário de República e presentes no Formulário Nacional Hospitalar 

dos Medicamentos (FNHM), indicados para certas patologias. Para além disso, a CFT e a 

Comissão de Ética para a Saúde (CES) do CHP podem, após deliberação, acrescentar em 

adenda outras patologias não contempladas no FNHM, que passam também a ser 

totalmente comparticipadas.  

A venda de medicamentos ao público por parte da FH pode ser efetuada em 

algumas situações excecionais, as quais estão contempladas no DL n.º 206/2000, de 1 de 

setembro. Entre estas exceções encontram-se as seguintes: 

 Circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o acesso normal aos 

medicamentos, como em casos de rotura do medicamento, sendo necessário a 

apresentação de pelo menos três carimbos de farmácias comunitárias que comprovem 

que não têm o medicamento para comercialização;  

 Circunstâncias em que se revele necessária ou mais apropriada, a imediata 

acessibilidade ao medicamento por razões clínicas resultantes do atendimento em 

serviço de urgência hospitalar18, 19. 
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Alguns medicamentos disponíveis na farmácia de ambulatório do hospital 

apresentam um custo muito elevado e estão indicados para o tratamento ou controlo de 

patologias especiais definidas por deliberações (Anexo XVII), pelo que estão sujeitos a 

dispensa exclusiva em FH. Convém mencionar também que há um conjunto de 

medicamentos passíveis de utilização em ambulatório que apenas são prescritos e 

dispensados em meio hospitalar, atendendo à necessidade de acompanhamento dos doentes 

durante a terapêutica e às condições impostas pela sua comparticipação20. 

 A distribuição em ambulatório tem como objetivo assegurar a distribuição de 

medicamentos e outros produtos de saúde aos clientes nas quantidades, qualidade e prazos 

exigidos, assegurando a preservação das características dos mesmos21. 

 No contexto do ambulatório o farmacêutico desempenha várias atividades, tais 

como a gestão do atendimento, a validação e monitorização da prescrição médica e a 

dispensa de medicamentos a quem se fizer acompanhar da prescrição médica, que tem uma 

validade de 30 dias após a data de emissão da mesma21. Para validar uma prescrição 

médica é necessário verificar se a prescrição está de acordo com as normas estabelecidas, 

ou seja, se se encontra prescrita em modelo apropriado, com a identificação do doente, 

designação do medicamento por DCI, FF, dose, frequência, via de administração, 

identificação da especialidade médica, data da próxima consulta e identificação do 

prescritor. Em determinados casos, tem de se averiguar qual o diploma legal a que obedece 

a prescrição ou, caso necessário, apurar nas deliberações da CFT se o doente está 

autorizado a receber a medicação22. No processo de aviamento de medicamentos CTX, anti 

retrovíricos e imunossupressores deve-se registar o número de lote dos produtos de forma a 

assegurar a sua rastreabilidade. 

Os procedimentos de dispensa são, portanto, da responsabilidade do farmacêutico, 

sendo que a cedência qualitativa e quantitativa do medicamento até à dada da próxima 

consulta é efetuada da seguinte forma: 

 Qualquer medicamento é fornecido até três meses para doentes residentes em 

qualquer área, desde que o montante do seu valor total seja inferior a 100 euros, ou 

até 300 euros se residirem fora do distrito do Porto. Acima destes montantes o 

medicamento será fornecido para 1 mês. 

 Nos doentes transplantados renais ou hepáticos o fornecimento dos 

imunossupressores é feito até 3 meses. 
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Qualquer exceção a estas situações necessita de autorização da parte da Direção 

Clínica. Contudo, deve imperar o bom senso e em casos em que, por exemplo, o 

tratamento tenha uma duração de 40 dias, a medicação deve ser fornecida na totalidade23. 

Os medicamentos dispensados em ambulatório devem, sempre que possível, ser 

cedidos nas suas embalagens originais. Quando tal não é possível, deverão ser 

corretamente embalados e etiquetados, assegurando-se deste modo a proteção mecânica, 

estanquicidade, proteção à luz e à humidade e temperatura de conservação adequada. Na 

medicação cedida em unidose devem constar elementos como o nome do hospital, a DCI 

ou nome genérico, dosagem, FF, data do seu reembalamento e PV21. 

A dispensa ao cliente obedece a diferentes metodologias de processo conforme se 

esteja perante prescrição em papel, prescrição eletrónica, dispensa de hemoderivados, 

receitas externas ao hospital ou venda de medicamentos21. Na dispensa é disponibilizada 

informação ao cliente, oral ou escrita sobre o uso do medicamento, nomeadamente no que 

diz respeito à posologia, horários de administração, possíveis efeitos secundários, 

interações com outros medicamentos e/ou alimentos e precauções especiais de utilização. 

Os medicamentos são dispensados ao próprio cliente ou a quem este delegar no respetivo 

termo de responsabilidade21. No momento da dispensa também podem ser fornecidos 

folhetos informativos21. A conceção deste material de apoio e de educação para a saúde 

tem como objetivo melhorar os níveis de conhecimentos dos doentes sobre a doença e 

sobre a sua terapêutica, de modo a favorecer melhores resultados terapêuticos e a diminuir 

o risco de surgirem resultados negativos associados à medicação (RNM)21. 

Por outro lado, no que concerne a devoluções, o farmacêutico deve analisar os 

medicamentos devolvidos e definir o seu destino24. Para além disso, é também da sua 

responsabilidade fazer a gestão do armazém avançado (através de kanbans) e das 

inutilizações e gerir a (in)satisfação dos clientes, registando-se, neste caso, a reclamação ou 

sugestão dos clientes em impresso próprio disponível no ambulatório. A avaliação do grau 

de satisfação dos utentes da UFA é efetuada através da divulgação de um inquérito, 

durante uma semana, uma vez por ano21. 

 

 Durante o período de aprendizagem no setor do ambulatório concretizámos as 

seguintes atividades: 

 Auxílio na validação das prescrições médicas e na inerente dispensa da medicação, 

fazendo os registos informáticos no CdM; 
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 Análise, seleção e separação de medicamentos devolvidos pelos doentes devido a 

alterações da prescrição médica ou fim do tratamento; 

 Elaboração de folhetos informativos. 

 

4.2.Distribuição Individual Diária   

A DID tem como objetivo principal assegurar a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

garantindo a preservação das características dos produtos durante o processo de DID25. A 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) permite incrementar a 

segurança, a eficácia e trata-se de um processo mais económico para o hospital, dado que é 

preparada a medicação que é necessária para cada doente para um período de até 24 horas 

e enviada por unidade. 

 No âmbito da DID, compete ao farmacêutico colaborar na realização do aviamento, 

na gestão da devolução de medicamentos e produtos farmacêuticos, cooperar na gestão das 

inutilizações e na gestão das situações não planeadas, nomeadamente faltas e prescrições 

urgentes, e também gestão da normalização. Importa ainda salientar que a validação e 

monitorização da prescrição médica é da exclusiva responsabilidade do farmacêutico25. 

 

4.2.1. Atividades da competência dos farmacêuticos no âmbito da DID  

No âmbito da DID, o farmacêutico desempenha várias funções, as quais serão de 

seguida abordadas de forma mais detalhada. 

4.2.1.1.Validação e monitorização da prescrição médica 

 A interpretação e a validação das prescrições médicas dos doentes internados nos 

serviços clínicos com DIDDU são atividades que competem ao farmacêutico por forma a 

otimizar os resultados da farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos, 

visando aumentar a efetividade e reduzir o risco de aparecimento de efeitos adversos, ao 

menor custo possível26. Este processo é realizado sempre que ocorra uma alteração ou 

atualização do perfil farmacoterapêutico do doente sendo que, no caso concreto do HSA, 

ao sábado se faz o aviamento também para domingo, uma vez que não ocorrem alterações 

da prescrição durante este período.  

A prescrição médica destinada aos doentes internados em serviços clínicos com 

DIDDU é realizada de forma eletrónica com recurso ao CdM, aplicação informática onde é 

efetuada a prescrição médica e a validação farmacêutica, sendo a medicação aviada em 

horários pré-definidos26. O CdM dispõe também de um portal interno onde são efetuadas 
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requisições por parte dos médicos e enfermeiros de prescrições urgentes ou medicamentos 

em falta.  

A validação das prescrições médicas constitui uma oportunidade para o 

farmacêutico intervir na farmacoterapia. Esta intervenção deverá ser efetuada através do 

CdM, pelo preenchimento do campo “Observações da Farmácia”26. Todas as intervenções 

devem ser impressas e arquivadas na capa “Intervenções Farmacêuticas” existente no posto 

farmacêutico da unidade de DIDDU26. No caso da intervenção farmacêutica ser originada 

por uma prescrição em formato de papel o farmacêutico deve registar a sua intervenção no 

impresso próprio26. 

O farmacêutico deve analisar os tratamentos farmacológicos por dia dos doentes 

internados nos serviços clínicos, a fim de detetar possíveis interações farmacológicas entre 

medicamentos prescritos simultaneamente, para posteriormente comunicá-las aos clínicos 

e sugerir formas de atuação27. 

A atuação farmacêutica na área da monitorização da prescrição médica destina-se a 

modificar alguma característica do tratamento, do doente que o recebe ou das condições de 

uso da medicação, e tem como objetivo prevenir, detetar e resolver um problema 

relacionado com o medicamento (PRM) ou RNM, melhorar as condições de saúde do 

doente e/ou diminuir os custos da utilização dos medicamentos26. 

 

4.2.1.2.Validação/aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Existem, no entanto, casos particulares, como por exemplo os hemoderivados em 

que a prescrição deve ser realizada em impresso próprio (Anexo XVIII)28. De forma a 

assegurar a rastreabilidade desta medicação, não será realizada a dispensa de qualquer 

hemoderivado que se destine a um doente que não possua número de processo28. As 

requisições de hemoderivados recebidas pelos SF com autocolante identificativo do doente 

sem número de processo serão imediatamente devolvidas, não sendo realizada a 

dispensa28. A dispensa de medicamentos hemoderivados é acompanhada do preenchimento 

do quadro C do impresso, sendo realizado o registo do número do lote dispensado, bem 

como do Certificado de Autorização de Utilização do respetivo lote (CAUL)28. Compete 

ao farmacêutico a realização da devolução de medicamentos hemoderivados. 

O material de penso também deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XIX), 

sendo que, neste caso, a prescrição é válida para 8 dias26. É importante que o farmacêutico 

tenha conhecimento dos dispositivos médicos para poder auxiliar outros profissionais de 

saúde na escolha mais adequada do material de penso.  
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No caso dos anti-infeciosos e nutrição artificial, a prescrição médica para os 

doentes internados em serviços clínicos sem DIDDU deve ser realizada em impresso 

próprio e para os doentes internados em serviços clínicos com DIDDU deve ser realizada 

de forma eletrónica26.  

A prescrição de antídotos pode ser realizada em impresso próprio (Anexo XX) ou 

de forma eletrónica26. Neste âmbito, é fundamental saber atuar atempada e prontamente, 

uma vez que o tempo de resposta pode ser decisivo para o prognóstico.  

Por outro lado, os estupefacientes, que também têm impresso próprio (Anexo XXI), 

dos quais são exemplos a morfina, a buprenorfina, o fentanilo, a petidina, entre outros, 

estão armazenados numa sala cofre, à qual só os farmacêuticos têm acesso autorizado. Os 

estupefacientes tratam-se de medicamentos que se encontram em stock nos diferentes 

serviços do hospital. Portanto, os medicamentos solicitados à farmácia destinam-se à 

reposição desse mesmo stock, sempre que necessário28.  

 

4.2.1.3.Resposta a pedidos de informação sobre medicamentos  

 Compete também ao farmacêutico prestar toda a informação solicitada por outros 

profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, relativamente, por exemplo, a 

interações medicamentosas e aos procedimentos/protocolos para se efetuar a reconstituição 

de preparações injetáveis29. Todas as respostas e informações dadas pelos farmacêuticos 

devem ser registadas. As consultas que são recebidas nos SF devem ser respondidas da 

forma mais precisa, objetiva e rápida possível29. Deve-se registar a pergunta no impresso 

“Resposta a Pedidos de Informação sobre Medicamentos”29. Segue-se a pesquisa de 

informação nas fontes disponíveis e a elaboração da resposta29. Posteriormente, faz-se a 

comunicação ao profissional que a solicitou e, por último, regista-se a resposta e arquiva-

se29. 

No decorrer do estágio, no setor da DID, efetuámos as seguintes atividades: 

 Colaboração no aviamento das prescrições e faltas emitidas através do CdM; 

 Auxílio na validação de prescrições médicas, tendo em conta as Políticas de 

Utilização de Medicamentos (PUM), o FHNM, a adenda e as deliberações da CFT, 

bem como as características do doente e do medicamento; 

 Colaboração no aviamento de hemodevivados, material de penso e estupefacientes 

e no preenchimento dos respetivos impressos; 

 Colaboração na resposta a pedidos de informação.  
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5. Ensaios Clínicos  

Como definido pela Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, um ensaio clínico é “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais (ME); ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME; ou a 

analisar a farmacocinética de um ou mais ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou 

eficácia”30. A implementação desta lei veio trazer mudanças significativas na área dos 

ensaios clínicos, procurando harmonizar procedimentos nacionais com as diretivas 

europeias30. Esta lei estipula que o local onde se armazena, controla e dispensa o ME é a 

farmácia hospitalar30. O farmacêutico hospitalar passou assim a ter um papel fundamental 

na equipa de investigação30. 

Para que um ensaio clínico se possa realizar é necessária a autorização pela 

Comissão de Ética de Investigação Clínica (CEIC), a aprovação do INFARMED e da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e a autorização da Comissão de Ética 

do Hospital31. 

No CHP, a unidade de EC é composta por duas salas contíguas: a sala de 

armazenamento dos medicamentos experimentais, com controlo de temperatura e 

humidade, e o gabinete de trabalho (Anexo XXII). Na sala de armazenamento os 

medicamentos de ensaio estão acondicionados em armários ou frigoríficos de acesso 

restrito, estando identificado o estudo a que pertencem. No gabinete de trabalho está 

arquivada toda a documentação dos ensaios em curso e os já encerrados31. A 

documentação permanece arquivada geralmente durante um período de 15 anos31. 

Quando chega uma encomenda ao CHP, o medicamento é rececionado no APF e, 

após preenchimento do impresso de receção, é enviado para a unidade de EC onde se faz a 

conferência, verificando o código do protocolo, o número de unidades recebidas, o lote, o 

PV e os dispositivos de registo de temperatura, quando o medicamento exige 

acondicionamento a temperaturas entre 2-8oC. A receção da medicação é depois registada 

segundo o protocolo estabelecido, usualmente através do Interactive Voice Response 

System/ Interactive Web Response System (IVRS/IWRS), e são atualizados os registos31. 

No setor dos EC é da responsabilidade do farmacêutico a gestão dos ME, que inclui 

a receção, o acondicionamento com monitorização das condições de temperatura e 

humidade e identificação, a gestão do stock, manipulação, dispensa, informação ao doente, 

registos, devoluções, controlo do inventário e arquivo de informações31. 
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Atualmente, estão a decorrer cerca de 70 ensaios clínicos no CHP, havendo 

perspetivas de aumento deste número. Os ensaios são de fase II ou III e os seus objetivos 

prendem-se com a avaliação de novas indicações ou esquemas terapêuticos e também com 

a avaliação da segurança e eficácia de novos medicamentos para doenças como a 

polineuropatia amiloidótica familiar (PAF), psoríase palmoplantar moderada a severa, 

esclerose múltipla progressiva primária, lúpus eritematoso sistémico, arterite de células 

gigantes, entre outras. 

No decorrer do estágio curricular, no setor dos ensaios clínicos, efetuámos as 

atividades a seguir enumeradas: 

 Observação e acompanhamento do trabalho desempenhado por monitores de alguns 

estudos em curso no CHP; 

 Exploração dos dossiers de diversos ensaios e leitura dos protocolos, onde estão 

definidos os objetivos e o desenho do ensaio, bem como das brochuras do 

investigador, que compilam dados clínicos e não clínicos relativos ao ME; 

 Colaboração na gestão das amostras em estudo, nomeadamente na receção e 

conferência, acondicionamento, dispensa, registo e devoluções de medicação; 

 Observação da validação de prescrições, as quais são feitas num impresso próprio 

que permite reduzir erros na dispensa, e auxílio na dispensa de pré-medicação; 

 Auxílio na emissão de OP e respetivos rótulos; 

 Verificação dos stocks de vários ME; 

 Análise de registos de temperatura de todos os frigoríficos e salas da FH; 

 Participação numa reunião de início de um estudo de extensão de um medicamento 

para a PAF com toda a equipa de investigação; 

 Elaboração do protocolo experimental interno para o estudo de extensão de um 

medicamento experimental para a PAF; 

 Participação numa visita de pré-estudo de um ensaio de um medicamento para a 

doença de Huntington. 
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II. Outras atividades desenvolvidas durante o estágio 

A profissão farmacêutica envolve a promoção de informação, educação e 

conhecimento no âmbito da saúde e do medicamento, daí a importância da constante 

atualização e procura de formação. 

 

1. Folhetos informativos 

O farmacêutico deve disponibilizar informação precisa e adequada no ato da 

dispensa sobre o medicamento, assegurando a correta compreensão pelo doente de como o 

usar, a posologia adequada e possíveis efeitos secundários. Isto é especialmente importante 

quando o medicamento dispensado é novo e faz parte das responsabilidades do 

farmacêutico hospitalar a disponibilização de folhetos informativos ao doente. 

No decorrer do estágio curricular cada um de nós elaborou um folheto informativo 

sobre um medicamento que era novo no hospital com o objetivo de ser fornecido ao doente 

no ato da dispensa na UFA. Foram elaborados folhetos informativos sobre a sapropterina 

para a fenilcetonúria, o riociguat para a hipertensão pulmonar, o ibrutinib para a leucemia 

linfocítica crónica e linfoma das células do manto, o gefitinib para o cancro do pulmão de 

células não pequenas e o regorafenib para o cancro do cólon ou reto e tumores do estroma 

gastro-intestinal (Anexos XXIII a XXVII). Nestes folhetos é fornecida informação útil ao 

doente sobre a composição do medicamento, como o tomar, precauções especiais, 

possíveis interações e efeitos secundários e, ainda, alguma informação complementar útil. 

 

2. Formações 

É importante na profissão farmacêutica uma formação contínua. Num ambiente 

hospitalar onde novos medicamentos surgem com frequência é necessário ter uma 

informação atualizada dos mesmos. 

Durante o estágio hospitalar foram-nos proporcionadas diferentes oportunidades de 

formação. Efetivamente, podermos participar neste tipo de formações revelou-se deveras 

enriquecedor e motivante, na medida em que aprendemos novos conceitos científicos e 

adquirimos conhecimentos acerca de moléculas inovadoras em diversas linhas de 

intervenção. Nestas reuniões foram-nos apresentados os novos medicamentos e resultados 

dos estudos que levaram à sua aprovação. 

A primeira formação concretizou-se no dia 4 de março e abordou a temática 

fenilcetonúria (PKU), sendo-nos apresentado neste contexto um novo fármaco, a 
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sapropterina. O tratamento base da PKU consiste em fazer uma dieta restrita em alimentos 

que contenham proteínas, de forma a evitar a sua acumulação no organismo. No entanto, as 

proteínas contêm outros constituintes que são requeridos para garantir o normal 

funcionamento do organismo, tornando-se necessária a administração de suplementos 

livres de fenilalanina para suprir estas necessidades. Perante esta problemática, a 

sapropterina surgiu como uma alternativa promissora. A sapropterina é indicada para o 

tratamento da hiperfenilalaninemia (HFA) em doentes adultos e pediátricos, com idade 

igual ou superior a 4 anos, ou com PKU, que mostraram responder a este tratamento, 

estando ainda indicada para o tratamento da HFA em adultos e doentes pediátricos de todas 

as idades com deficiência em BH4, que mostraram ser respondedores. 

Durante esta palestra, proporcionada pela marca detentora da patente da 

sapropterina, fomos instruídos acerca das principais características da doença, diagnóstico, 

consequências da doença não tratada, opções de tratamento e mecanismo de ação da 

sapropterina, modo de administração, testes de avaliação da adequação do tratamento, 

efeitos secundários possíveis, advertências e precauções especiais. 

A segunda formação realizou-se no dia 11 de março, na qual nos foi apresentado o 

fármaco ibrutinib. Este é um medicamento anticancerígeno utilizado para tratar dois tipos 

de cancro hematopoiético que afetam os linfócitos B: a leucemia linfocítica crónica e o 

linfoma das células do manto. Na leucemia linfocítica crónica, o ibrutinib é indicado para 

doentes que receberam pelo menos um tratamento prévio e em doentes cujas células 

cancerosas têm certas mutações genéticas para os quais a administração conjunta de 

quimioterapia e imunoterapia não é a terapêutica adequada. No linfoma das células do 

manto, o ibrutinib é indicado naqueles cuja doença não responde ao tratamento ou teve 

recidiva após um tratamento prévio. Assim, este fármaco constitui uma segunda linha 

terapêutica e é mais favorável neste tipo de intervenção do que em terceira ou quarta linha. 

Durante esta segunda palestra, efetuada pelos representantes da marca detentora da 

patente do ibrutinib, foi-nos explicado o mecanismo de ação do fármaco, a posologia 

diferenciada entre os dois tipos de cancro, os principais efeitos secundários e a 

durabilidade dos mesmos, as contraindicações, o período em que é previsível obter a 

melhor resposta e as indicações para descontinuação. Para além disso, expuseram-nos um 

estudo comparativo entre o ibrutinib e o ofatumumab, no qual era evidenciada uma 

redução significativa do risco de progressão da doença pelo ibrutinib relativamente ao 
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fármaco de referência. De fato, o ibrutinib ao bloqueiar a tirosina cinase diminui a 

sobrevivência e a migração dos linfócitos B, atrasando, assim, a progressão da doença. 

Por último, no dia 15 de abril, a terceira formação a que assistimos tinha como 

intuito apresentar-nos um novo microimplante intravítreo, não biodegradável, com 

acetonido de fluocinolona para o tratamento do edema macular diabético. Este é um 

tratamento de segunda linha, estando indicado para doentes crónicos aprovados, ou seja, 

aqueles que já fizeram outros tratamentos com laser ou com fármacos anti-VEGF 

(Vascular Endothelial Growth Factor), como o ranabizumab. Este microimplante tem a 

vantagem de ser administrado com apenas uma injeção intravítrea, alojando-se no fundo do 

olho e libertando o fármaco durante 3 anos. Com a sua utilização a acuidade visual 

melhora significativamente, apresentando como principal efeito adverso o aparecimento de 

cataratas, problema este que pode ser tratado com cirurgia. O microimplante reduz o 

edema associado à cirurgia da catarata e após este procedimento o doente volta a recuperar 

a visão. 

Decorridos os 3 anos de tratamento deve-se voltar a avaliar a situação clínica do 

doente. Geralmente não é necessário introduzir um novo microimplante e este não traz 

benefícios significativos, pelo que não o é recomendado.  

 

3. Trabalho voluntário 

Nos SF do CHP faz-se a recolha de medicamentos que as pessoas já não utilizam 

para os Médicos do Mundo. A triagem destes medicamentos é depois feita nas instalações 

dos EC. Nós colaborámos neste processo verificando prazos de validade e a integridade 

das embalagens, remarcando sempre que necessário o prazo de validade e o lote nos 

blisters, e separando os medicamentos por grupos terapêuticos. 
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Conclusão 

 

Este estágio curricular no CHP permitiu-nos adquirir um maior conhecimento 

acerca daquilo em que consistem os SF num contexto hospitalar, possibilitando-nos 

também um contacto geral com a realidade de um hospital. 

Ao longo deste período de formação, para além de fortalecermos capacidades 

técnico-científicas, também reforçámos as nossas habilidades de comunicação interpessoal 

e as aptidões para a resolução de problemas, pois contactámos com doentes, diferentes 

profissionais de saúde e situações clínicas distintas. Para além disso, fomos incentivados a 

participar em consultas de grupo, reuniões de EC e sessões de apresentação de novos 

medicamentos e, embora a nossa colaboração tenha sido passiva e observacional, revelou-

se deveras enriquecedora tanto do ponto de vista profissional como no que concerne a 

aprendizagem pessoal.  

Este período de formação possibilitou-nos ainda a observação e a tomada de 

consciência da multidisciplinaridade de atividades que são da competência do 

farmacêutico, agente de saúde cujas funções são imprescindíveis para o bom 

funcionamento do hospital, visando sempre o bem-estar dos doentes. 

Em suma, todas as atividades desenvolvidas no âmbito deste estágio fomentaram a 

nossa integração no ambiente e na realidade dos SF hospitalares e melhoraram imenso a 

nossa cultura humana e científica. 
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Anexos 

 

Anexo I - Cronograma das atividades desenvolvidas nos diferentes setores. 

 

Legenda: A – Álvaro; B – Bárbara; E – Elisabete; P – Patrícia; S – Sandra. 

 

 

 

  



26 

Anexo II – Organograma do Hospital de Santo António32. 
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Anexo III – Gestores e co-gestores de cada processo dos Serviços Farmacêuticos. 
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Anexo IV – Exemplo de um kanban. 

 

 

 

Anexo V – Receção de encomendas no armazém. 
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Anexo VI - Preenchimento de impresso de hemoderivados. 

 

 

 

 

Anexo VII - Cálculo de um ponto de encomenda. 
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Anexo VIII – Sala branca para a produção de estéreis, com CFLv. 

 

 

Anexo IX – Ordem de preparação para nutrição parentérica.
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Anexo X – Ordem de preparação de produtos não estéreis. 
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Anexo XI – Preparação de formulações não estéreis. 

 

 

 

 

Anexo XII – Ordem de preparação de citotóxicos. 
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Anexo XIII – Exemplo de protocolo clínico de quimioterapia praticado no hospital. 
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Anexo XIV – Funcionamento da UFO. 

 

 

 

 

Anexo XV – Cálculo do volume de fármaco a medir e o volume final de um saco. 
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Anexo XVI – Zona de atendimento do ambulatório. 

 

 

 

Anexo XVII – Tabela adaptada de patologias especiais definidas pelo INFARMED. 

Dispensa em Farmácia Hospitalar 

Patologia Especial Âmbito Comparticipação 

Artrite Reumatoide 

Espondilite anquilosante 

Artrite psoriática; Artrite 

idiopática juvenil 

poliarticular e Psoríase em 

placas 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 18419/2010 de 2 

de Dezembro 

 

Procedimento de registo mínimo 

100 % 

Fibrose quística Medic. comparticipados 100 % 

Doentes insuficientes 

crónicos e transplantados 

renais 

Medicamentos incluídos no anexo do 

Desp. Nº 3/91 de 8 de Fevereiro 

Lista de Medicamentos 

100% 

Doentes insuficientes 

renais crónicos 

Medicamentos contendo ferro para 

administração intravenosa; 

Medicamentos (DCI); Eprex (epoietina 

alfa); Neorecormon (epoietina beta); 

Retacrit (epoietina zeta); Aranesp 

(darbepoietina alfa); Mircera 

(Metoxipolietilenoglicol-epoietina 

beta) 

100% 
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Indivíduos afetados pelo 

HIV 

Medicamentos indicados para o 

tratamento da infeção pelo HIV, 

incluídos no Despacho nº. 280/96. 

100% 

Deficiência da hormona de 

crescimento na criança; 

Síndrome de Turner; 

Perturbações do 

crescimento; Síndrome de 

Prader-Willi e Terapêutica 

de substituição em adultos 

Medicamentos contendo hormona de 

crescimento nas indicações terapêuticas 

referidas no Despacho nº 12455/2010 

de 22 de Julho 100% 

Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA) 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 8599/2009, de 

19 de Março 

100 % 

Síndrome de Lennox-

Gastaut 

Taloxa 
100% 

Paraplegias espásticas 

familiares e ataxias 

cerebelosas hereditárias, 

nomeadamente a doença 

de Machado-Joseph 

Medicação antiespástica, 

antidepressiva, indutora do sono e 

vitamínica, desde que prescrita em 

consultas de neurologia dos hospitais 

de rede oficial e dispensada pelos 

mesmos hospitais 

100% 

Profilaxia da rejeição 

aguda de transplante renal 

alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 (2ª 

série), de 10 de Março 

100% 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

cardíaco alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 (2ª 

série), de 10 de Março 

100% 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

hepático alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 6818/2004 (2ª 

série), de 10 de Março 

100% 

Doentes com hepatite C Boceprevir 

Peginterferão alfa 2-a 

Peginterferão alfa 2-b 

Ribavirina 

Sofosbuvir 

Ledipasvir + Sofosbuvir 

100% 

Esclerose Múltipa (EM) Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 11728/2004 (2ª 

série), de 17 de Maio 

100% 

Doentes acromegálicos Análogos da somastatina - 

Sandostatina, Sandostatina LAR 

(Octreotida); Somatulina, Somatulina 

Autogel (Lanreotrida) 

100% 
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Anexo XVIII – Impresso para prescrição de hemoderivados. 
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Anexo XIX – Impresso para prescrição de material de penso. 
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Anexo XX – Impresso para prescrição de antídotos. 
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Anexo XXI – Impresso de prescrição de estupefacientes. 

 

 

Anexo XXII – Planta das salas dos Ensaios Clínicos. 
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Anexo XXIII - Folheto informativo sobre sapropterina. 
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Anexo XIV - Folheto informativo sobre o riociguat. 
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Anexo XIV - Folheto informativo sobre o ibrutinib. 
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Anexo XV - Folheto informativo sobre o gefitinib. 
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Anexo XVI - Folheto informativo sobre o regorafenib. 
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