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INTRODUÇÃO 

 O estágio curricular em farmácia comunitária, inserido no 5º ano do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas marca o fim de um ciclo, mas também pressupõe 

uma preparação de um próximo. Deste modo o aluno tem oportunidade de aplicar todos 

os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do percurso académico, assim como ter 

uma visão prática do ato farmacêutico. 

 Deste modo, o contato com a atividade farmacêutica revelou-se um desafio, não 

só pela proximidade da atividade farmacêutica como também pela oportunidade de 

contatar com os utentes e profissionais experientes. 

 Com o passar do tempo, o farmacêutico tem vindo a sentir cada vez mais a 

necessidade de se afirmar perante a sociedade, tornando-se imprescindível como 

profissional de saúde para um melhor acompanhamento do utente. 

 Este estágio permitiu uma maior envoltura no mundo laboral, na vertente 

comunitária, revelando a importância do papel do farmacêutico junto das populações, 

não apenas tendo em conta a dispensa do medicamento, mas também o 

aconselhamento e utilização critica e racional dos produtos farmacêuticos. 

 Neste sentido, “O farmacêutico é um agente de saúde, cumprindo-lhe executar 

todas as tarefas que ao medicamento concernem, todas as que respeitam às análises 

clínicas ou análises de outra natureza de idêntico modo susceptíveis de contribuir para 

a salvaguarda da saúde pública e todas as acções de educação dirigidas à comunidade 

no âmbito da promoção da saúde” (1). 

Este relatório tem como principal objetivo a descrição de todas as atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio, assim como o funcionamento da farmácia, tendo em 

especial foco as experiências vivas. Numa segunda parte do relatório é feita uma 

apresentação dos diversos temas desenvolvidos ao longo do estágio, nomeadamente, 

sobre a pediculose, a pele e a acne como uma doença com elevada incidência e a pele 

do bébe, focando em especial o eritema da fralda. Para além dos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito destes temas, tive oportunidade de contribuir para o projeto de 

Cuidados Farmacêuticos "Prevenir é o Melhor Remédio" da FARMA|inove, procedendo 

à realização de inquéritos a pessoas idosas sobre a sua farmacoterapia. 
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

1. Organização e espaço físico da farmácia 

1.1. Localização, instalações e equipamentos 

A Farmácia Freamunde situa-se na Rua Alexandrino Chaves Velho, nº111, na 

localidade de Paços de Ferreira, tendo como responsável a proprietária e Diretora-

Técnica a Dr.ª Mónica Loureiro. Esta farmácia pertence ao grupo Farmácia Modelos, 

permitindo deste modo uma interação direta com outra farmácia do concelho – Farmácia 

da Mata-Real. Esta ligação permite que seja possível a troca de medicamentos e 

produtos entre as mesmas, assim como de informações relevantes e dúvidas entre os 

profissionais de saúde de ambas. Deste modo é mais fácil atender a todos os pedidos 

do dia-à-dia tendo em conta a realidade que as farmácias estão a viver, nomeadamente 

a existência de uma gama alargada de produtos rateados ou esgotados. Permite ainda 

uma gestão mais eficaz de produtos específicos que possam ser disponibilizados pelas 

farmácias, com menores custos, uma vez que é possível a visualização de stocks das 

farmácias remotamente, assim como encomendar diretamente à outra farmácia sem 

custos acrescidos. 

Relativamente ao espaço físico da farmácia, é de notar que possui fácil acesso 

à mesma por parte de qualquer utente que apresente mobilidade condicionada, assim 

como apresenta um amplo espaço de estacionamento. Está sinalizada, para além da 

cruz verde, com uma cruz referente às farmácias portuguesas, para uma rápida 

identificação do serviço. O interior da farmácia está equipado com ar condicionado, 

permitindo a manutenção de temperatura em conformidade, que são registadas pelos 

termohigrómetros localizados em vários pontos da farmácia, nomeadamente no 

atendimento, no laboratório, no frigorífico e no armazém. Durante o período de estágio 

tive oportunidade de fazer o registo semanal dos valores da temperatura em cada 

espaço, acompanhando todo o processo envolvente. 

A farmácia dispõe de uma zona de atendimento com seis balcões, balança 

automática, um sofá para tornar mais cómoda a espera por parte do utente, assim como 

expositores de produtos de venda livre. Para além disto, possui à disposição do cliente 

uma zona de produtos de cosmética e de higiene corporal e de produtos de puericultura. 

Carateriza-se ainda por apresentar uma zona de receção e gestão de 

encomendas, assim como um armazém principal e um secundário, um escritório, um 

laboratório, instalações sanitárias na zona de atendimento e outras reservadas à equipa 

e uma copa. Também possui um frigorífico onde se encontram os produtos termolábeis 

como as insulinas, vacinas, alguns colírios, entre outros produtos, estando a 

temperatura controlada entre os 2ºC e os 8ºC. É ainda de referir que os produtos 
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considerados estupefacientes ou psicotrópicos encontram-se armazenados em local 

não identificado, tal como é exigido pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). 

Tendo em vista a salvaguarda de todos os serviços existentes na farmácia, esta 

possui ainda três gabinetes de atendimento personalizado, um destinado a medições 

de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, outro a consultas externas, e um terceiro onde 

decorre a dispensa de dispositivos médicos como por exemplo as meias elásticas. 

No anexo I encontram-se fotografias referentes ao espaço da Farmácia 

Freamunde. 

 

1.2. Recursos humanos 

A equipa da Farmácia Freamunde contempla, para além da Diretora-Técnica 

(Dr.ª Mónica Loureiro), uma farmacêutica adjunta (Dr.ª Carla Pacheco), uma licenciada 

em farmácia (Vera Martins), uma técnica de farmácia (Daniela Branco) e ainda um 

ajudante de técnico de farmácia (Luís Loureiro). Carateriza-se por uma equipa altamente 

profissional e recetiva, a qual garantiu a minha inserção e aprendizagem ao longo de 

todo o estágio. 

 

1.3. Horário de atendimento 

O horário de atendimento ao público encontra-se afixado no exterior da farmácia, 

estando em funcionamento de segunda a sexta-feira das 9:00h às 13:00h e das 14:00h 

às 20:00h. Ao sábado encontra-se fechada no mesmo horário de almoço e encerra às 

19:00h, sendo que aos domingos, feriados e em serviço noturno não está em 

funcionamento. 

 

1.4. Fontes de informação e documentação científica 

De acordo com a legislação em vigor, a farmácia deve possuir nas suas 

instalações a Farmacopeia Portuguesa 9 assim como outros documentos exigidos pelo 

INFARMED, como o regime geral de preços, código de ética da Ordem dos 

Farmacêuticos, estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, Formulário Galénico, regime 

geral de preços, boas práticas de farmácia, prontuário farmacêutico. Para além destes 

documentos, a Farmácia Freamunde tem nas suas instalações ao dispor de qualquer 

elemento da equipa o Índice Nacional Terapêutico, o Simposium Terapêutico, assim 

como acesso à internet e a informações relativas a diversos centro e entidades como a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), o Centro de Informação sobre Medicamentos 

(CEDIME) e o Centro de Informação do Medicamentos e dos Produtos de Saúde (CIMI) 

do INFARMED. Durante o estágio tive oportunidade de consultar algumas destas fontes, 
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de modo a proceder a esclarecimento de dúvidas que surgiram, assim como de novas 

diretivas e informações recebidas na farmácia. 

 

2. Gestão da farmácia 

2.1. Sistema informático 

O programa informático existente na Farmácia Freamunde é o Sifarma 2000®, 

sendo a GLINTT® a entidade responsável pela sua instalação e resolução de problemas 

que possam surgir. Durante o estágio curricular tive oportunidade de aprender várias 

funcionalidades disponibilizadas por este programa, desde da gestão financeira, de 

prazos de validade, de stocks, até ao atendimento. Durante este último foi possível ter 

acesso a várias informações úteis, como os organismos correspondentes a cada receita, 

stock existente, encomenda instantânea, informação científica sobre o produto a ser 

dispensado, nomeadamente dose recomendada, interações com outros fármacos, 

indicações terapêuticas e contraindicações, entre outras. 

 

2.2. Gestão de stocks 

Tendo em conta a conjuntura atual do sector da farmácia, a gestão de stocks 

tem vindo a ser crucial para um bom funcionamento da mesma. Esta tem influência 

direta sobre a parte financeira da farmácia, não só por garantir um bom atendimento do 

utente, mas também para que não sejam feitos desperdícios com acumulação de 

produtos nas prateleiras. 

Na Farmácia Freamunde a gestão de stocks fica a cargo da diretora-técnica, que 

demonstrou-me como a realiza, com recurso a indicadores de compras/vendas, o valor 

máximo e mínimo pré-estabelecido, conhecimentos sobre as potencialidades dos 

produtos, experiencia pessoal, não esquecendo de modo algum que a sazonalidade tem 

grande impacto sobre os índices de vendas. Foi-me transmitida a sensibilidade para a 

satisfação do utente, nomeadamente, expondo um caso simples, em que um utente 

procura um determinado medicamento de 2 em 2 meses, pelo que a farmácia terá de 

ter o cuidado de o ter disponível na hora da venda. Para além disto, perceber os hábitos 

da prescrição médica, a rotatividade dos produtos, a previsão de possíveis ruturas de 

stocks por parte dos armazenistas, torna-se relevante para garantir uma gestão de 

stocks eficaz. 

É ainda de salientar que existe uma outra condicionante importante, 

nomeadamente os preços e possibilidades de pagamentos por parte dos fornecedores. 

Foram-me expostas diferentes situações, desde de descontos em certos produtos, 

possíveis bonificações, ou seja na compra de uma determinada quantidade precede-se 

a oferta de um produto, ou situações em que são estabelecidos objetivos de venda para 
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se alcançar preços favoráveis, denominando-se de rapel. Tive assim a oportunidade de 

perceber quais as propostas mais vantajosas, e perceber como a gestão de stocks é de 

facto muito importante para um bom funcionamento da farmácia. 

 

2.3. Gestão e acondicionamento de encomendas 

2.3.1. Realização de encomendas 

As encomendas dos produtos podem ser efetuadas diretamente ao laboratório, 

via armazenistas e/ou distribuidores, ou até mesmo via cooperativas. Atualmente a 

Farmácia Freamunde recorre a três armazenistas: Cooprofar, Aliance HelthCare e OCP 

– Portugal. Torna-se mais vantajoso e seguro realizar encomendas mais pequenas a 

preços considerados bons. 

O processo inicia-se com a criação de uma nota de encomenda gerada pelo 

programa, tendo em conta o stock mínimo e máximo pré-estabelecido e o stock 

existente no momento. Depois é feito um ajuste tendo por base as razões apresentadas 

no tópico anterior, e após aprovação é enviada por modem ao fornecedor. Na Farmácia 

Freamunde o envio é realizado às 12:30h e às 19:30h. 

Em casos pontuais, como por exemplo quando é necessário pedir um produto 

rateado, ou que não existe no stock da farmácia, o farmacêutico pode contactar 

diretamente com o armazenista via telefónica, ou no caso da Cooprofar existe a 

possibilidade de o fazer pelo gadget, sendo denominados de “pedidos por boca”. 

Mensalmente, a Farmácia Freamunde realiza a chamada encomenda plus, ou 

seja, como o próprio nome indica, uma grande quantidade de produtos. E ainda efetua 

algumas encomendas aos laboratórios, nomeadamente, produtos de puericultura, de 

dermocosmética, e essencialmente de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM). 

 

2.3.2. Receção de encomendas 

As encomendas podem ser rececionadas por qualquer profissional da farmácia 

destacado para tal efeito. Uma vez que as encomendas devem ser acompanhadas pela 

fatura em duplicado ou por uma guia de remessa, o primeiro passo é a sua verificação 

e se esta se encontra dirigida à Farmácia Freamunde. Para além desta informação, 

numa fatura consta descrito o fornecedor, os produtos encomendados e a quantidade 

pedida e a enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público 

(PVP), no caso de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), o Preço de Venda 

ao Armazenista (PVA), caso o seu preço seja regulamentado, e o total líquido. No caso 

do produto se encontrar esgotado, retirado do mercado ou não comercializado, esta 

indicação apresenta-se também na fatura que acompanha a encomenda. No final de 
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cada mês, estas faturas são entregues ao contabilista assumido pela farmácia. No 

anexo II encontra-se um exemplo de uma fatura com as caraterísticas mencionadas. 

Quando na encomenda constam estupefacientes ou psicotrópicos, para além da 

fatura, é entregue na farmácia um comprovativo de requisição em duplicado (anexo III), 

que é assinado e carimbado pela diretora-técnica, sendo que posteriormente é entregue 

uma das folhas ao fornecedor. 

Ao rececionar, deve-se introduzir no sistema informático o fornecedor e o total 

líquido, e com recurso a um leitor ótico, procede-se à entrada do produto no stock da 

farmácia. No caso de “pedidos por boca” por vezes é necessário a criação manual de 

encomendas no sistema informático, mas não se envia para o fornecedor, e de modo a 

facilitar a receção, é feito o agrupamento das encomendas respetivas a cada fornecedor. 

É importante referir que na presença de produtos termolábeis, estes tomam 

prioridade, com vista a um rápido armazenamento no frigorífico. O responsável pela 

realização desta tarefa tem ainda de ter atenção às quantidades envidadas que constam 

na fatura e as quantidades efetivamente recebidas, referenciando ainda alterações de 

PVP e deve corrigir prazos de validade dos produtos que estejam em falta na farmácia 

É também estabelecido a margem de lucro para os MNSRM, e consequentemente o 

seu preço de venda aquando a receção da encomenda, sendo que no final são 

impressas as etiquetas destes produtos. 

Por fim, deve-se confirmar o valor obtido pelo sistema informático e o valor 

líquido da fatura. 

 

2.3.3. Marcação de preços e armazenamento 

Os preços dos medicamentos em farmácia comunitária regem-se pelo Decreto 

de Lei nº112/2011 de 29 de Novembro, mas como já foi referenciado neste relatório 

existem produtos cuja comercialização é da responsabilidade da farmácia, sendo 

necessário a sua etiquetagem (2). 

Segue-se o armazenamento dos produtos, com diferentes condicionantes, 

desde a conservação, quantidade, forma farmacêutica e rotatividade. Na Farmácia 

Freamunde, para além destes requisitos, é tido em conta o conceito de First In, First Out 

(FIFO) e o First Expired, First Out (FEPO). 

No armazém principal encontram-se armazenados por ordem alfabética do nome 

ou Denominação Comum Internacional (DCI) os MSRM assim como parte dos MNSRM, 

sendo que as últimas filas de prateleiras são destinadas a gotas, pós, supositórios, 

medicamentos dirigidos a problemas respiratórios e pilulas. No exterior encontram-se 

expostos produtos dirigidos para o aconselhamento farmacêutico, produtos de higiene 

corporal e cosméticos, de puericultura, assim como perfumes e óculos, apresentando 
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uma grande diversificação de produtos, sendo que alguns se encontram armazenados 

em gavetas no exterior facilitando de igual modo o atendimento. 

No armazém secundário, permanecem os produtos que não têm espaço no 

principal, e produtos de menor rotatividade. 

Nas duas primeiras semanas do estágio, foi-me concebida a tarefa de rececionar 

as encomendas e proceder ao seu armazenamento, sendo importante para 

reconhecimentos dos produtos que existiam na farmácia assim como reconhecer os 

nomes comerciais, estabelecendo deste modo o meu primeiro contato com o programa 

informático. 

Ao longo do estágio, todos os dias fazia a receção de pelo menos uma 

encomenda e armazenamento dos medicamentos, bem como uma vez por semana 

procedia à reposição do stock do armazém primário com recurso aos produtos 

existentes no secundário. 

 

2.3.4. Reclamações e devoluções 

As reclamações e devoluções surgem na sequência de diversos motivos, como 

por exemplo no caso da fatura ou da guia de remessa não estarem de acordo com as 

conformidades, quando o Preço Impresso na Caixa (PIC) é inferior ao PVP, quando há 

troca de produtos ou este está danificado, quando há ordem de recolha de um 

medicamento por parte da entidade responsável, nomeadamente o INFARMED, e no 

caso de os produtos apresentarem prazo de validade curto.  

Uma das situações que presenciei foi o envio de produtos por parte dos 

fornecedores e que não constavam na encomenda, sendo que procedi à elaboração do 

protocolo de uma devolução. Primeiro passo é contactar o fornecedor via telefónica, 

para que seja registada a ocorrência, e de seguida preenche-se a chamada nota de 

devolução (anexo IV), onde consta o fornecedor, o produto devolvido, o motivo e o 

número da fatura. Esta nota de devolução é impressa em triplicado, das quais duas 

acompanham o produto devolvido aquando a sua recolha por parte do fornecedor, 

ficando na farmácia o triplicado e em suporte informático. 

Em resposta a situações de devoluções, o fornecedor pode emitir uma nota de 

crédito, efetuar a troca do produto, ou até mesmo não aceitar a devolução, sendo 

devolvido à farmácia e posteriormente inserido para quebras. Na farmácia Freamunde 

está estipulado a retenção do produto na mesma durante pelo menos três meses e 

posteriormente é destruído. 
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2.4. Controlo do prazo de validade dos produtos 

No sentido de evitar que o utente adquira na farmácia produtos com o prazo de 

validade a expirar, e também para que sejam aceites pelos fornecedores aquando a sua 

devolução, surge a tarefa de controlar os prazos de validade de todos os 

produtos/medicamentos que existem na farmácia. 

O programa informático é dotado de uma ferramenta que permite a emissão 

mensal de uma lista onde constam os produtos que apresentam o prazo de validade no 

seu término (anexo V). É importante perceber que a atualização das validades aquando 

a receção, assim como o cumprimento do princípio de FEFO tornam viável a realização 

desta tarefa. 

Os prazos de validade dos produtos para que estes sejam aceites pelo 

fornecedor varia de acordo com a natureza do mesmo, isto é, no caso de medicamentos 

e produtos de saúde devem ser devolvidos 3 meses antes do prazo de validade expirar, 

quando se trata de psicotrópicos ou estupefacientes, estes também apresentam um 

período de tempo igual aos restantes, com a diferença que devem ser devolvidos 

separadamente. Mas a grande diferença reside nos medicamentos de uso veterinário, 

para os quais são exigidos 6 meses de antecedência, uma vez que o laboratório não 

aceita devoluções, pelo que a solução do armazenista é escoar o produto para outra 

farmácia que o possa vender o mais rapidamente. 

É de referir que ao longo do estágio tive oportunidade de realizar esta tarefa, 

percebendo deste modo a sua relevância para o bom funcionamento da farmácia. 

 

2.5. Gestão de faturação e receituário 

Os MSRM representam cerca de 80% do capital investido na Farmácia 

Freamunde, uma vez que as vendas incidem essencialmente sobre estes. Com isto, as 

receitas médicas apresentam-se como uma parte importante no que diz respeito à 

faturação da farmácia. São delineados vários passos até que a farmácia receba o valor 

das comparticipações, desde a dispensa do medicamento, a correção das receitas, o 

envio às entidades implicadas no processo, possível devolução e nova correção. 

Começando pelo primeiro passo, é importante referir que o farmacêutico deve 

de imediato identificar se a receita segue o modelo em vigor, nomeadamente, o modelo 

aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro, assim como se deve ter 

especial cuidado na verificação da validade da receita e assinatura do prescritor (3). 

Mas é possível que ocorram erros na dispensa dos medicamentos, o que exige que as 

receitas sejam conferidas, pelo que na Farmácia Freamunde esta tarefa está distribuída 

pelos colaboradores da mesma, assegurando uma dupla verificação da receita por 

pessoas diferentes. 
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Logo na primeira semana de estágio tive oportunidade de aprender a corrigir as 

receitas, tendo assim o meu primeiro contato com as mesma e percebendo deste modo 

quais os pontos cruciais a ter em atenção durante a dispensa de um MSRM. Passando 

a realizar esta tarefa periodicamente até ao final de estágio. Assim, durante a validação 

da receita, para além dos pontos referidos anteriormente sobre o modelo e validade da 

receita, deve-se conferir a substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e 

quantidades, sendo necessário verificar se foram ativadas as exceções durante o 

atendimento caso estas estejam presentes na receita. Outro parâmetro é a verificação 

do organismo correspondente ao contemplado na receita, assim como verificar se todas 

as receitas apresentam-se assinadas pelo cliente e pelo farmacêutico, carimbadas e 

com a data da dispensa. 

Ao longo do estágio apercebi-me que facilmente são cometidos pequenos erros 

que podem comprometer o pagamento do valor das comparticipações, sendo que 

geralmente a pessoa que tinha cometido o erro era o responsável pela sua correção 

após a dupla verificação, para que deste modo fosse alertada para o seu erro, evitando 

que o repetir-se. 

Para que esta tarefa seja realizada de forma estruturada, as receitas são 

organizadas pelo número de lote correspondente e organismo, sendo que no final de 

cada mês os lotes são fechados, emitindo-se os verbetes de identificação dos mesmos, 

assinados e carimbados. 

Por fim, as receitas e os respetivos verbetes são recolhidos pelos correios nos 

primeiros cinco dias úteis de cada mês para serem enviados para a ANF que tem a 

responsabilidade de reenviar para os diversos subsistemas, nomeadamente para o 

centro de conferência de faturas da Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS). É importante referir que são também impressos os resumos dos lotes 

faturados, que são enviados para o Sistema Nacional de Saúde (SNS), para a ANF e 

para a contabilidade, ficando uma cópia para a farmácia, assim como são enviadas 

cópias das faturas para as entidades já referidas, sendo que no caso do SNS são 

enviadas duas cópias de cada fatura. Ainda em relação aos documentos que são 

exigidos pelas entidades, é de salientar que são também enviadas as notas de créditos 

emitidas ao SNS no último mês, assim como um documento que comprova o envio da 

faturação à ANF. 

Todos os meses a farmácia recebe receitas devolvidas que não se encontram 

em conformidade, sendo que a maior parte é devido a alterações de preços dos 

medicamentos, o que implica que a farmácia tem mais 60 dias para voltar a corrigir as 

receitas e reenvia-las para o ACSS. A farmácia tem ainda a oportunidade de efetuar 
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uma reclamação no prazo de 40 dias após a disponibilização dos documentos, caso não 

concorde com a devolução da receita. 

 

3. Interação entre o utente e o farmacêutico 

O papel do farmacêutico no que diz respeito à dispensa de produtos em farmácia 

comunitária, desde MSRM a Produtos Cosméticos de Higiene Corporal (PCHC), não se 

resume a uma simples venda. O farmacêutico apresenta-se como sendo o profissional 

de saúde capaz de estabelecer a ponte entre o doente e os cuidados de saúde 

necessários ao seu bem-estar, colmatando as lacunas relativas a questões de saúde 

pública. Deste modo, é importante estabelecer um elo de confiança entre o farmacêutico 

e o utente, ser capaz de esclarecer todas as dúvidas existentes, e fazer um 

acompanhamento do utente. A comunicação ganha assim uma dimensão relevante no 

que toca à dispensa de medicamentos, devendo-se ter especial atenção sobre doentes 

polimedicados e idosos, ou no caso de utentes com necessidades especiais. 

A farmácia Freamunde carateriza-se por apresentar dois tipos de afluência: na 

parte da manhã, o atendimento recai essencialmente sobre a população idosa, que 

visam aviar as suas receitas, realizar testes bioquímicos ou muitas das vezes apenas 

procuram um pouco de atenção, enquanto no horário pós-laboral as pessoas das 

camadas mais jovens são as que mais frequentam o espaço da farmácia. Posto isto, é 

de fácil compreensão que as diferentes situações exigem posturas diferentes, desde do 

tempo de atendimento ao tipo de linguagem, garantindo a satisfação do utente e 

esclarecimento do mesmo. 

Outro ponto igualmente importante passa pela capacidade de colocar em prática 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O farmacêutico deve fazer do 

aconselhamento a sua rotina, não esquecendo de incentivar o doente à adesão da 

terapêutica, que muitas das vezes falha devido aos efeitos adversos, pelo que o 

farmacêutico deve aconselhar a procura do médico ou se possível indicar práticas que 

possam diminuir os mesmos, sempre evitando os juízos de valor. 

A indicação terapêutica, a posologia, o modo e a via de administração, as 

contraindicações e as interações relevantes devem fazer parte do discurso do 

farmacêutico dirigido ao utente, ou por vezes, à pessoa que faz o aviamento da receita. 

Na primeira semana de estágio tive oportunidade de observar alguns 

atendimentos realizados pelos colaboradores da farmácia, sendo que no final da 

segunda semana realizei o aviamento de algumas receitas familiarizando com o menu 

do atendimento do sistema informático e sempre com supervisão de um profissional que 

explicava os passos a efetuar e as diferentes funcionalidades deste menu. Na terceira 
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semana passei a realizar o atendimento e aconselhamento, e sempre que necessário 

tinha ajuda do colaborador mais próximo do balcão onde estava. 

  

3.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

A prescrição de MSRM têm de ser efetuadas segundo o modelo de receita 

médica aprovado pela Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio e pelo Despacho n.º 

11042‐F/2014, de 29 de agosto, sendo que este modelo também é aplicável a outros 

produtos, como os usados para o controlo da diabetes mellitus, manipulados, PCHC, 

entre outros (4),(5). As receitas têm ainda a particularidade de serem renováveis, 

coexistindo até 3 vias da mesma receita, mas apenas é aplicável a medicamentos 

usados em tratamentos de longa duração ou de produtos usados no controlo da 

diabetes mellitus. Este modelo visa a uniformização a nível europeu, assim como a 

realização da prescrição eletrónica, havendo a possibilidade de prescrição manual em 

casos específicos, como por exemplo em caso de falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas/mês. 

A dispensa do MSRM inicia-se pela validação da receita, assim o farmacêutico 

deve identificar alguns elementos, sendo estes: 

 Número da receita correspondente a 19 dígitos; 

 Identificação do médico e respetiva assinatura; 

 Dados do utente - a receita deve conter nome e número do SNS, número de 

beneficiário da entidade financeira responsável, regime especial de 

comparticipação de medicamentos, representado pelas letras “R” e “O”, sendo a 

primeira letra representativa de utentes pensionistas abrangidos por este regime 

especial, e a letra “O” correspondente a outro regime; 

 Identificação do medicamento por DCI ou substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica e dimensão da embalagem, podendo ser especificado o nome 

comercial e apresentar até ao máximo de 4 embalagens no total dos diferentes 

medicamentos prescritos; 

 Pode conter a posologia e duração de tratamento, devendo ser uma das 

informações a referir ao doente; 

 Data de prescrição, sendo de 30 dias contados a partir da data da prescrição ou 

de 6 meses no caso de receitas renováveis; 

 Despachos de comparticipações especiais devem constar junto ao nome e com 

a denominação da letra “O”. 

Tendo em conta a situação económica do país, o preço do medicamento tem um 

peso importante na seleção do medicamento a dispensar, visando também a segurança 



12 

 

do utente, pelo que é exigido que a farmácia apresente em stock, pelo menos três 

medicamentos de cada grupo homogéneo dos cinco medicamentos com preço mais 

baixo, sendo este correspondente ao valor que o utente paga pelo medicamento. Assim 

quando existe um grupo homogéneo na prescrição o utente pode exercer o seu direito 

de opção, e neste caso tem de assinar no verso da receita em como exerceu o seu 

direito. 

O farmacêutico deve ainda verificar a existência de justificações técnicas por 

parte do médico, ou seja, na receita pode constar a “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” - 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, a “Exceção b) do n.º 3 do 

art. 6.º” - reação adversa prévia, ou a “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º” - continuidade de 

tratamento superior a 28 dias, sendo que apenas neste último caso o utente pode optar 

por um medicamento similar, no entanto este tem de apresentar um preço inferior ao 

que está prescrito (6). 

Mas o papel do farmacêutico na dispensa de MSRM não passa apenas pelo 

aviamento da receita, deve fazer uma avaliação farmacoterapêutica e promover o uso 

racional e seguro do medicamento, e deve fornecer o guia de tratamento ao doente. 

Assim, seguem-se alguns relatos de atendimentos que realizei durante o estágio. 

Uma senhora de meia-idade deslocou-se à farmácia para aviar uma prescrição 

de lercanidipina+enalapril, questionando-me sobre o seu efeito, prontamente expliquei 

que era usado para o controlo da pressão arterial, em caso de hipertensão, após a minha 

resposta a senhora diz que tem em casa duas caixas de medicamentos para a tensão 

mas com um nome diferente, nomeadamente lercanidipina, no seguimento do 

atendimento perguntei-lhe se a sua tensão estava controlada nos últimos tempos, e a 

senhora referiu que tem sentido algumas dores de cabeça e cansaço e por isso foi ao 

médico, então apercebi-me que o médico tinha alterado a medicação pelo que 

recomendei-lhe a iniciar a nova terapêutica e que seria aconselhável que procedesse 

ao controlo das tensões periodicamente. A senhora seguiu o meu conselho e mediu as 

tensões com alguma periodicidade até à sua próxima consulta, ficando assim a 

notificação de que o aconselhamento tem uma grande importância, assim como a 

linguagem a utilizar deve ser clara e sucinta de modo a que o doente fique esclarecido. 

Outra situação a notificar foi o caso de um utente que foi aviar uma receita de 

duas caixas de alprazolam 0,5mg, referindo que não queria genérico, e confirmou-me 

que já tomava este medicamento há algum tempo, questionei-lhe se o medicamento 

seria o Xanax® (Pfizer), e mostrei-lhe a caixa. O senhor disse que era aquele mas a risca 

não era roxa era azul, prontamente mostrei-lhe a caixa do Xanax® 1 mg (Pfizer), e a 

doente disse que era aquele que costumava levar, posto isto explique-lhe que não podia 

proceder à dispensa porque a dose que constava na receita era diferente e aconselhei 
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a dirigir-se ao médico e perceber se foi algum engano. A senhora regressou à farmácia 

com uma nova receita correspondente à dose certa e agradeceu pela atenção. Mais 

uma vez é importante o diálogo com o utente e ajudar o utente sempre que possível. 

 

3.2. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica especial 

Em determinadas patologias ou grupos especiais de utentes, o preço dos 

medicamentos pode ser diferente, sendo definido por um despacho do membro do 

Governo responsável pela área da Saúde. Por exemplo, no caso do Despacho n.º 11 

387-A/2003, de 23 de Maio estar presente nas receitas, estabelece que os 

medicamentos adquiridos por doentes com lúpus, hemofilia ou hemoglobinopatias é 

suportado integralmente pelo Serviço Nacional de Saúde, o organismo a registar 

aquando da dispensa corresponde ao 67, e o doente não tem qualquer custo com os 

mesmos (6). 

 No caso de prescrição de produtos usados no controlo da Diabetes Mellitus, 

como as tiras de medir a glicemia do sangue, o organismo a registar por parte do 

farmacêutico é o DS, ficando o utente isento de qualquer custo. 

 Existem também algumas comparticipações extras por parte de certos grupos 

de pessoas, como no caso de bancários que fazem parte do Sindicato dos Bancários 

(SAMS), fazendo-se acompanhar pelo cartão comprovativo, o farmacêutico deve 

registrar o organismo J1, e tirar uma cópia da receita e do cartão no seu verso. Nestes 

casos, uma receita corresponde à comparticipação abrangida pelo SNS e outra diz 

respeito à do SAMS. 

 Por último, é de referir a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, estes 

correspondem a substâncias que constam nas tabelas I e II anexas ao Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro e no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 

12 de outubro (7),(8). A receita correspondente a estas substâncias não pode conter 

outro tipo de medicamentos e deve ser notificada como Receita Especial (RE). A sua 

dispensa requer um controlo mais apertado e controlado, uma vez que podem ser 

usados de modo irracional e causar dependência, pelo que o sistema informático exige 

o preenchimento de alguns dados do utente e da pessoa que faz o seu levantamento 

na farmácia, como nome, morada, idade, número e data do documento de identificação, 

sendo que estes dados são impressos no verso da receita. No fim da venda, é emitido 

o registo da saída do medicamento com os dados em duplicado, sendo que um impresso 

fica na farmácia por três anos e outro é enviado para o INFARMED. Na farmácia 

Freamunde era frequente a sua venda, o que me levou a efetuá-la com periodicidade, 

e em cada caso tinha o cuidado de alertar o paciente para o uso racional do 

medicamento. 
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3.3. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM podem ser dispensados por indicação médica, aconselhamento 

farmacêutico, ou até mesmo por automedicação, em todos os casos o farmacêutico 

deve ter especial cuidado de colocar em prática todos os conceitos que adquiriu.  

Hoje em dia muitas pessoas dirigem-se à farmácia na tentativa de resolver males 

menores, mesmo antes de consultar o médico, pelo que o farmacêutico como 

profissional de saúde que é, apresenta formação suficiente para aconselhar o cliente, e 

nos casos da procura de um produto específico deve averiguar se é o indicado e por 

vezes deve recomendar outro produto. As situações mais frequentes passam por dores 

de cabeça, constipações, tosse, alergias, queimaduras e irritações das mucosas, entre 

outros. 

Um dos casos a recordar foi a minha primeira intervenção na prevenção de 

sobredosagem, que passarei a descrever. Um senhor dirigiu-se à farmácia à procura de 

um antigripal, uma vez que apresentava alguns sintomas de constipação, rinorreia, 

espirros e mau estar geral, eu indiquei o Antigrippine® (Sofarimex), 2 comprimidos em 

cada toma, 3 vezes por dia, preferencialmente de 8 em 8 horas. O senhor de seguida 

pediu-me paracetamol, posto isto questionei-lhe se seria para ele, obtendo uma 

resposta afirmativa expliquei-lhe que o antigripal já possui na sua composição 

paracetamol, e em caso de tomar mais estaria a incorrer numa situação de 

sobredosagem, sendo o máximo de dose diária de 4g, ocorrendo toxicidade ao nível do 

fígado. O senhor ficou alertado para tal situação e afirmou que não tinha conhecimento 

sobre este facto. 

Um outro caso a mencionar corresponde a uma mãe que estava preocupada 

porque a filha de 10 meses apresentava eritema da fralda avançado, e diz fazer a 

limpeza regularmente. Nesta situação aconselhei o uso de linimento para efetuar a 

limpeza com auxílio de compressas e após a mesma colocar Cicabio Crème da linha da 

Bioderma®, usado em caso de dano da pele. A senhora regressou dias depois e disse 

que a sua filha já estava melhor e aconselhei o uso de um creme de uso diário para a 

muda da fralda. 

 

3.4. Dispensa de medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados são dispensados mediante apresentação de 

prescrição isolada, e são sujeitos a comparticipações que constam no Despacho n.º 

18694/2010, 18 de novembro (9). 

É obrigatório que a farmácia tenha um laboratório devidamente equipado, com 

algumas matérias-primas obrigatórias, e deve cumprir os requisitos exigidos pelo 

INFARMED. 
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Durante o estágio não tive oportunidade de preparar nem proceder à dispensa 

de medicamentos deste tipo, no entanto tive oportunidade de verificar os documentos e 

funcionamento do laboratório, nomeadamente um exemplar de uma ficha de 

preparação, documentos de aquisição das matérias-primas, o formulário galénico e o 

que consta de um rótulo. 

 

3.5. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

Tendo em conta que a Farmácia Freamunde se encontra num meio rural, a 

procura de produtos para uso veterinário é muito frequente. Numa perspetiva crítica, 

durante o estágio senti algumas dificuldades relativamente a este tema, uma vez que 

durante a minha formação não tive grande contacto com esta vertente. 

É importante salientar que os medicamentos de uso veterinário são 

regulamentados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

(MADRP), no entanto é exigida prescrição por parte dos veterinários para a sua 

dispensa. 

Frequentemente dispensei medicamentos de contraceção para cães e gatos, 

mas também deparei-me com situações de medicamentos de uso humano prescritos 

para uso veterinário. Um caso que me marcou em particular foi uma senhora que se 

dirigiu à farmácia, aparentemente deprimida, com uma prescrição de Stesolid® 10 mg 

(Novum), cuja substância ativa é o diazepam, e eu questionei a senhora se seria para 

um cão com epilepsia, e a senhora confirmou e contou-me que o seu cão tinha 

convulsões quatro vezes por dia e que a veterinária suspeitava de um tumor cerebral, 

posto isto contei-lhe que o meu cão também teve convulsões durante algum tempo e 

após a realização de exames foi diagnosticado com epilepsia idiopática, ou seja que já 

nasceu com epilepsia, mas que apenas apresentou sintomas mais tarde. A senhora 

após ouvir a minha história ficou reconfortada e agradeceu a atenção que lhe dispensei. 

 

4. Outros serviços de saúde existentes na farmácia 

No sentido da promover a saúde e bem-estar e um acompanhamento coerente 

do doente, a farmácia é também um local de prestação de serviços, serviços estes 

adequados às necessidades da população que marca a região em que a farmácia está 

inserida. 

 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Na Farmácia Freamunde as pessoas têm oportunidade de proceder à medição 

de diversos parâmetros como a pressão arterial, frequência cardíaca, peso, altura e o 
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respetivo índice de massa corporal, glicemia, colesterol, triglicerídeos, perfil lipídico e 

hemoglobina. 

A medição da pressão arterial e da frequência cardíaca correspondem aos 

serviços mais solicitados, com uma frequência de 5 a 6 vezes por dia. Na farmácia 

Freamunde o equipamento usado nestas medições é um tensiómetro automático digital 

(OMRON 705-IT®), que se encontra num gabinete de apoio ao doente, sendo que é 

necessário ter alguns cuidados, como por exemplo pedir à pessoa para permanecer 

sentada durante algum tempo antes da medição, e neste pequeno espaço de tempo o 

farmacêutico pode abordar a pessoa e perceber se é hipertenso, que medicação está a 

tomar, se faz o controlo regular, entre outras questões que possibilitem uma melhor 

interpretação dos resultados. Durante o estágio realizei várias medições, tive assim a 

oportunidade de alertar para a importância do cumprimento da terapêutica e incentivar 

o doente a estabelecer um estilo de vida mais saudável, nomeadamente praticar 

exercício físico com regularidade, reduzir o sal na dieta e optar por cozeduras e 

grelhados. 

Outros parâmetros medidos, mas com menos periodicidade, que tive também 

oportunidade de realizar foram a determinação da glicemia, colesterol e triglicerídeos. 

Estes são determinados na Farmácia Freamunde com recurso a um espetrofotómetro 

CR3000® Callegari, permitindo a obtenção de um valor rigoroso e de rápida 

determinação. Relativamente a estes casos é importante verificar que a pessoa 

respeitou um jejum mínimo de 8horas, e no caso dos triglicerídeos de 12horas. Na 

prestação destes serviços é de igual modo importante a intervenção do farmacêutico na 

interpretação dos resultados, assim como um aconselhamento personalizado, sendo 

que por vezes é necessário referenciar que deve consultar um médico. Para ajudar o 

profissional de saúde na interpretação dos resultados e na execução dos testes 

bioquímicos, existe na farmácia um protocolo que descreve todos os passos, assim 

como uma tabela com os valores de referência. 

Na Farmácia Freamunde existe ainda uma balança que permite ao utente medir 

o seu peso e altura, e apresenta também o resultado do cálculo do índice de massa 

corporal. É de salientar que também possui uma balança adequada à medição de 

bebés, que tive oportunidade de recorrer à mesma para proceder à medição do peso de 

um bebé. 

 

4.2. Outros – VALORMED, Farmácia Portuguesas e consultas 

Durante o estágio recebi vários medicamentos para serem depositados no 

contentor do VALORMED, este corresponde a uma sociedade sem fins lucrativos que 

tem como finalidade a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora 
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de prazo. Os contentores quando estão cheios são encaminhados para a reciclagem ou 

incineração dos resíduos químicos. 

Na Farmácia Freamunde os clientes podem usar o seu cartão das Farmácias 

Portuguesas, acumulando pontos que podem ser trocados por produtos que constem 

na revista disponibilizada pelas Farmácias Portuguesas, e foram várias as vezes que 

procedi ao rebate de pontos em troca de produtos. 

Como serviços complementares o utente dispunha ainda de consultas de 

podologia, nutrição e optometria, realizadas por profissionais de saúde especializados 

em cada área e são feitas mediante marcação. No sentido de ajudar a farmácia a marcar 

a diferença, estes serviços demonstraram-se essenciais para a população, assim como 

alguns produtos específicos disponíveis para venda, como óculos de leitura e perfumes, 

que apontam para a grande versatilidade da farmácia. 

 

5. Formação complementar 

A atividade do farmacêutico requer uma constante aprendizagem e atualização 

de conhecimentos, pelo que são organizadas várias formações sobre diversos temas, 

que permitem ao farmacêutico um aconselhamento personalizado e adequado. 

Como estagiária, estas formações revelaram-se ainda mais importantes, uma 

vez que tive oportunidade de aprender mais sobre variados temas que foram muito úteis 

quando tinha de intervir e explicar ao utente a finalidade dos produtos. Desta forma 

passo a apresentar as formações que frequentei: 

 Curso Geral Uriage® 2015 

 Curso Geral Bioderma® 2015 

 Ação de Formação Receita Eletrónica, organizada pela ANF 

 Formação sobre contracetivos orais 

 Formação sobre cuidados de higiene oral. 

Para além destas formações, assisti a algumas apresentações na própria farmácia 

Freamunde, nomeadamente sobre soluções de lavagem de higiene íntima da marca 

Saforelle® e sobre o equipamento Aramo TS®. 
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PARTE 2 – TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE 

FARMACÊUTICA 

 

Trabalho nº1 – O papel do farmacêutico no aconselhamento de produtos 

dermatológicos 

 

 Na farmácia Freamunde existe uma variedade de serviços disponíveis, 

mencionados anteriormente, e que visam satisfazer as necessidades dos utentes e 

destacar esta farmácia perante a concorrência. O Aramo TS® é um dos equipamentos 

presentes na farmácia Freamunde, mas que até ao momento não estava a ser utilizado. 

Este equipamento permite realizar uma análise à pele e ao cabelo, no sentido de 

melhorar e aconselhamento do farmacêutico e garantir a precisão do mesmo. 

 Durante o estágio tomei a iniciativa de divulgar este serviço, através de um cartaz 

afixado na farmácia e distribuindo panfletos e flyers na própria e em estabelecimentos 

públicos localizados nas proximidades da farmácia (anexo VI). Inicialmente a ideia seria 

tornar útil aquele equipamento e ao mesmo tempo verificar que influência teria na venda 

de PCHC. Mas a afluência ao mesmo foi reduzida, pelo que tive oportunidade de realizar 

a análise a 7 pessoas, na sua maioria com pele e cabelos normais, ou pele seca. No 

entanto surgiu um caso típico de uma doença de pele, que no dia-à-dia da farmácia é 

muito frequente, uma adolescente com acne. 

 A intervenção do farmacêutico em farmácia comunitária nas doenças de pele é 

muito frequente, e é importante que o farmacêutico esteja preparado para identificar 

estas situações e dirigir um correto aconselhamento. Com base neste caso desenvolvi 

este tema, abordando a morfologia da pele, a fisiopatologia da acne, o seu diagnóstico 

e possíveis hipóteses terapêuticas. 

 

1. Morfologia e funções da pele 

O ser humano carateriza-se por apresentar uma grande versatilidade e 

complexidade ao nível do seu corpo e sistemas, sendo que a pele não é exceção e, por 

isso, esta é considerada um órgão “multifuncional” (10). 

A pele é responsável por variadas funções, e ganha um importante destaque no 

que diz respeito ao aspeto e modulação do corpo humano, o que está na origem da 

individualização de cada Homem, desde a raça ao sexo até às impressões digitais (11). 

Outra função de dimensão igualmente importante passa pelo facto de a pele 

constituir uma barreira que permite a interação com o meio exterior, levando a cabo 

todas as outras funções: proteção, sensação, regulação da temperatura, produção de 

vitamina D e excreção. De facto, este órgão exerce uma função de barreira contra os 
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diferentes microrganismos, desde bactérias, fungos e vírus, contra a radiação 

ultravioleta e impede a perda de água, evitando a desidratação. A pele possui recetores 

sensoriais que permite receber estímulos externos como informação térmica, de 

pressão e de dor. A regulação da temperatura corporal está compreendida no fluxo 

sanguíneo e na atividade das glândulas sudoríparas, que fazem parte do sistema 

tegumentar. A homeostasia do corpo humano é garantida em grande parte pela 

atividade metabólica e de excreção que a pele apresenta. Um exemplo bem presente é 

a produção de vitamina D e a excreção de produtos de metabolismo pelas glândulas 

sebáceas e sudoríparas (12).  

Em termos anatómicos, tipicamente é possível distinguir três camadas que 

fazem parte da constituição da pele, nomeadamente, a epiderme, a derme e a 

hipoderme, como é possível observar na Figura 1. Alguns autores consideram que esta 

última não faz parte da pele, mas ainda assim, toma um papel importante quando se 

percebe que se trata de uma camada composta essencialmente por fibroblastos, células 

adiposas e macrófagos, e que assegura a união entre a pele e os restantes tecidos. 

Além disso, é a principal responsável pelas diferenças corporais entre o sexo masculino 

e feminino (12). 

 

Figura 1 - Estrutura da pele. Adaptado de (13). 

 

 Por sua vez, a derme toma um papel preponderante na sobrevivência da 

epiderme e na comunicação existente nesta interface, bem como na resistência da pele, 

devido ao elevado número e rearranjo de fibras de colagénio que a constitui, sendo este 

essencialmente do tipo I e III no adulto. Constituída por tecido conjuntivo irregular 

moderadamente denso, é dividida em duas zonas, embora seja indistinguível o limite 

entre as mesmas. A camada mais profunda é designada por camada reticular e 

apresenta feixes de fibras de colagénio mais grossos comparativamente à camada 

papilar, que é a zona que faz a ligação à epiderme. Nesta camada existem papilas 

dérmicas que se ligam às papilas epidérmicas na interface, sendo que nesta zona basal 

existe essencialmente colagénio tipo IV (14). 
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 A epiderme carateriza-se por ser a camada superficial da pele e está em 

constante renovação. É formada por tecido epitelial estratificado e queratinizado, e pode 

ser dividida em várias camadas, a camada basal, a espinhosa e a granulosa são as 

mais profundas e apresentam elevada atividade metabólica, uma vez que as células à 

medida que atravessam cada camada sofrem diferenciação. A camada mais externa é 

o estrato córneo, que é constituído por células hiper-queratinizadas (corneócitos), 

anucleadas e achatadas, prontas a descamar. A função de barreira no que diz respeito 

à perda de água e de outras substâncias prende-se em grande parte com a estrutura da 

epiderme, nomeadamente com os lípidos que existem no estrato córneo (14). Assim, é 

de salientar que no estrato córneo podem ser encontrados fosfolípidos, colesterol-3-

fosfato, colesterol, ceramidas, ésteres do colesterol, ácidos gordos, triglicerídeos e 

esqualeno (15).  

 No entanto, a pele não é totalmente impermeável, pelo que alguns compostos 

conseguem ser absorvidos através da mesma, sendo que a sua extensão e velocidade 

de absorção dependem de variados fatores, desde propriedades intrínsecas dos 

compostos como o coeficiente de partilha, ao local e estado da pele, como o grau de 

hidratação, e possíveis efeitos que o composto possa provocar tais como alterações de 

pH e de temperatura (10). 

 

2. Acne – uma disfunção dermatológica comum 

A acne é uma condição dermatológica comum, assumindo a oitava posição na 

lista de doenças em todo o mundo, uma vez que afeta 4-9% da população. Esta doença 

tem um grande impacto na vida do indivíduo afetado, não só a nível físico por causar 

desconforto sintomático e posterior aparecimento de cicatrizes, mas também a nível 

psíquico e emocional (16). A população alvo coincide com as camadas jovens, estando 

presente em 50 a 95% dos adolescentes, mas as formas mais severas afetam 

principalmente o sexo masculino (17). Torna-se de elevada relevância combater estes 

dados estatísticos e contribuir para a redução das morbilidades associadas a esta 

doença. 

 

2.1. Fisiopatologia 

A acne vulgaris é uma doença inflamatória crónica da pele, que se desenvolve 

no aparelho pilossebáceo. Tem início com a hiperqueratinização que resulta da 

hiperproliferação epitelial folicular e da retenção de queratinócitos, levando à formação 

de comedões (18). A IL-1α é a citoquina envolvida neste processo de inflamação, que é 

estimulada pela produção excessiva de sebo e pela diminuição de ácido linoleico, que 

contribui para a função de barreira da pele. Esta citoquina estimula as células endoteliais 
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vasculares a produzirem outros marcadores inflamatórios, como a E-selectina, a 

molécula de adesão intercelular-1 e o antígeno de leucócito humano-DR (18),(19).  

A presença de Propionibacterium acnes, a hipersensibilidade à estimulação de 

androgénios e a composição lipídica do sebo são fatores que também contribuem para 

a proliferação da queratina. A produção de sebo é uma condição necessária da acne, 

mas por si só não leva ao seu aparecimento. O aumento da desnaturação de ácidos 

gordos livres, de esqualeno e de peróxido de esqualeno, ou a redução dos níveis de 

ácido linoleico são exemplos de alterações que podem ocorrer na composição do sebo, 

levando à hipercornificação ductal. A peroxidação lipídica e a oxidação do esqualeno 

promovem a ativação de peroxisome proliferator-activated receptor alfa (PPARα), que 

por sua vez leva ao recrutamento de citoquina inflamatórias e ativa a células T 

envolvidas em processos inflamatórios, através da proteína ativadora-1 (AP-1) e da 

regulação mediada por NFкB (20). 

A constituição lipídica do sebo favorecem o crescimento da P. acnes, por esta 

ser uma bactéria comensal Gram-positiva e que se propaga em condições de 

anaerobiose. A P. acnes tem a capacidade de produzir lípases que hidrolisam os 

triglicerídeos em ácido gordos lives, que funcionam como substâncias pró-inflamatórias. 

Para além disso, também se liga aos recetores Toll-like 2 e 4 (TLR2 e TLR4) das 

glândulas sebáceas, estimulando a produção de peptídeos antimicrobiais e citoquinas 

inflamatórias. Esta bactéria é produtora de biofilme, o que promove a 

hiperqueratinização e o aumento das resistências a antibióticos (21). 

A ativação dos recetores de androgénios presentes nos folículos pilossebáceos 

parece estar relacionada com o aumento de produção de sebo e com as alterações 

decorrentes na sua composição. Nos indivíduos com acne estes recetores encontram-

se em maior número e apresentam maior sensibilidade para os androgénios, como a 

testosterona e a dihidrotestosterona. Na puberdade verifica-se alterações destas 

hormonas, daí o aparecimento da acne estar a associada aos adolescentes. Outras 

condições clínicas, como o síndrome do ovário policístico, os tumores hormonais e 

hiperplasia adrenal favorecem o aparecimento de acne (22). 

A fisiopatologia da acne vulgaris encontra-se representada na Figura 2, 

incluindo os diversos fatores intervenientes no seu desenvolvimento. 
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Figura 2 – Processo de hiperqueratinização envolvido no aparecimento da acne. 
Adaptado de (23). 

 

2.2. Diagnóstico – sinais e sintomas 

As lesões da pele típicas da acne leva ao seu diagnóstico e estas podem ser 

lesões inflamatórias ou não inflamatórias. Os comedões fechados ou abertos, 

designados comumente por espinhas e cravos são de caráter não inflamatório, e 

formam-se por excesso de sebo e de células mortas que se acumulam nos poros. 

Outras manifestações, como pápulas, pústulas ou nódulos correspondem a lesões 

inflamatórias, que podem provocar dor e deixar cicatrizes na pele. Mas estas lesões não 

se limitam à face, podendo aparecer noutros locais do corpo onde há maior presença 

de glândulas sebáceas, como por exemplo no pescoço, no peito e nas costas (24).  

Para além das lesões na pele, a acne pode originar problemas de autoestima e 

de depressão, podendo mesmo levar o indivíduo a cometer suicídio. A gravidade destes 

problemas psicossociais devem primar de especial atenção (25). 

 

2.3. Tratamento 

A escolha do tratamento mais adequado é realizada segundo o tipo de lesões 

presentes e a sua severidade. Na Figura 3 encontra-se representado a abordagem 

terapêutica a adotar com base na severidade da acne, segundo as recomendações da 

American Family Physician (26). 
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Figura 3 – Abordagem terapêutica para o tratamento da acne segundo a 
severidade e tipo de lesões. Adaptado de (26). 

 

2.3.1. Terapia tópica 

A terapia tópica tem por base dois tipos de substâncias, nomeadamente os 

retinoides e os agentes antimicrobianos, sendo estes antibióticos ou peróxido de 

benzoílo. 

A terapia tópica com retinoides é considerada para todos os tipos de acne, uma 

vez que ajudam a normalizar a proliferação do epitélio, prevenindo a formação de 

microcomedões, sendo usados na presença de lesões não inflamatórias. Os retinoides, 

como a tretinoína, o adapaleno e tazaroteno, inibem a expressão do TLR-2 e reduzem 

a produção de citoquinas pró-inflamatórias, como por exemplo o fator de transcrição AP-

1 e a molécula de adesão celular vascular-1, demonstrando ser eficazes também nas 

lesões inflamatórias (27). A hiperpigmentação da pele pós-inflamatória caraterística das 

lesões acneicas também sofrem diminuição com a aplicação tópica de retinoides, sendo 

esta outra vantagem do seu uso (28). Mas por outro lado, apresentam alguns efeitos 

adversos como o eritema, a descamação, a secura, o ardor e o prurido, não sendo 

aconselhável o seu uso em grávidas e são inativados pela exposição à luz solar. Outra 

desvantagem para a qual o doente deve ser alertado é o facto de se verificar aumento 

das pústulas nas primeiras semanas do tratamento, isto porque se trata de um processo 

de eliminação dos comedões (29).  

Os antibióticos também são muitas vezes usados no tratamento da acne, devido 

ao seu custo reduzido e apresentarem poucos efeitos adversos, no entanto não devem 

ser considerados em monoterapia. São muitas vezes usados em combinação com os 

retinoides tópicos, ou no caso das grávidas é aconselhável o uso de ácido azelaico, por 
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apresentar atividade anti-comedogénica (30). A clindamicina é o antibiótico de eleição, 

pois para além de atuar no P. acnes também apresenta propriedades anti-inflamatórias 

e anti-comodogénicas (31). A dapsona é outro antibiótico utilizado no tratamento da 

acne, mas devido às suas propriedades anti-inflamatórias, não havendo evidências de 

risco de provocar anemia ao contrário das formulações orais (32). 

Outro agente antimicrobiano é o peróxido de benzoílo que tem como principal 

atividade a eliminação de P. acnes, sendo preferencial o seu uso ao de antibióticos uma 

vez que não contribui para o aumento de resistências por parte desta bactéria. A adesão 

à terapêutica fica condicionada devido aos seus efeitos adversos de secura e irritação 

cutânea, e também pelo facto de causar branqueamento do cabelo e roupas (33). 

O ácido salicílico devido às suas propriedades queratolíticas e anti-inflamatórias 

é considerado como adjuvante na terapêutica da acne, sendo que existe em muitas 

formulações cosméticas para peles com tendência acneica (34). 

 

2.3.2. Terapia oral 

Quando o tratamento tópico não é suficiente, recomenda-se o uso de antibióticos 

orais como a tetraciclina e a eritromicina, ou em substituição também podem ser usadas 

a doxicilina, a minociclina e a combinação de trimetropim com sulfametoxazol. No 

entanto não é recomendado o seu uso em monoterapia devido ao seu potencial de 

resistências bacterianas (35). 

A isotretinoína oral é usada no tratamento de casos mais severos, devido à sua 

capacidade de reduzir o tamanho das glândulas sebáceas e consequentemente 

provocar a redução da produção de sebo, alterando as condições propícias à 

proliferação da P. acnes. Devido aos seus efeitos secundários graves, como dores de 

cabeça, secura da pele e das mucosas, e problemas gastrintestinais, é necessária uma 

monotorização mais rigorosa durante o tratamento. Para além disso, a isotretinoína é 

teratogénica, pelo que está contraindicada em grávidas (36). 

O uso de contracetivos orais com estrogénios é terapêutica de primeira linha em 

mulheres de idade adulta e em casos de surtos pré-menstruais, por reduzirem as lesões 

inflamatórias e não inflamatórias (37). 

A espironolactona é um antagonista da aldosterona, bloqueando os recetores 

androgénicos por competição com a testosterona e a dihidrotestosterona, o que se 

traduz numa diminuição da produção de sebo. Embora seja usada há mais de 30 anos 

para o tratamento da acne, existem alguns autores que não consideram a 

espironolactona eficaz (38),(39).  
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2.3.3. Outras abordagens terapêuticas 

Novas estratégias na abordagem terapêutica da acne têm vindo a ser alvo de 

estudo. O uso de laser e de luz vermelha no tratamento da acne tem por base o facto 

de P. acnes sintetizar compostos cromóforos como as porfirinas, que aquando da 

exposição à luz vermelha a sua síntese fica inibida, e também contribuem para a 

redução do tamanho das glândulas sebáceas. No entanto, os estudos são controversos, 

não existindo evidências para introdução destas técnicas no tratamento. O recurso a 

terapias alternativas e complementares tem sofrido uma grande procura nos últimos 

tempos, sendo que têm sido realizados estudos sobre os tratamentos com aloé vera, 

piridoxina, ácidos derivados de frutas e da medicina tradicional chinesa, mas são 

considerados inconclusivos (40). 

A nutrição é muitas vezes associada à acne, nomeadamente as dietas ricas em 

açúcar, uma vez que a hiperinsulinémia leva ao aumento dos androgénios, contribuindo 

assim para o aparecimento da acne. No entanto são necessários mais estudos para 

comprovar que a redução de açúcar na dieta tem influência no tratamento desta doença 

(41). 

 

3. Caso clínico 

Uma adolescente, com 16 anos de idade dirigiu-se à farmácia para comprar 

Differin® (Galderma) e Benzac® (Galderma), cujos ingredientes ativos são o adapaleno 

e o peróxido de benzoílo respetivamente. Uma vez que estes produtos são usados para 

o tratamento da acne, informei a utente sobre a possibilidade de realizar a análise à pele 

na farmácia com recurso ao equipamento Aramo TS®. 

O equipamento Aramo TS® é constituído por 3 sondas que permitem a análise 

de 8 parâmetros da pele, nomeadamente, a gordura, a elasticidade, a hidratação, a 

textura da pele, os poros, as manchas, as rugas e a sensibilidade profunda. Para além 

disso, possui uma câmara com lentes de diferentes resoluções que possibilitam a 

obtenção de 5 parâmetros sobre o cabelo: número de cabelos por cm2, espessura do 

cabelo, condição do poro, do couro cabeludo e do tecido capilar (anexo VII). 

Cada análise demora cerca de 15 a 20 minutos e no final da medição de cada 

parâmetro é feita uma comparação com resultados padrão, possibilitando uma 

interpretação dos resultados de forma mais precisa. Para além disto, este equipamento 

tem a vantagem de guardar os resultados, para que numa próxima análise seja feita a 

comparação dos resultados, permitindo identificar se as medidas adotadas estão a ser 

eficazes. 

 Após a realização dos testes à adolescente mencionada, conclui-se que a sua 

pele apresentava-se oleosa na zona T da face e queixo, bem como apresentava os 
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poros dilatados, estando os restantes parâmetros em conformidade. O excesso de sebo 

é uma das principais caraterísticas da acne, levando ao aparecimento dos comedões e 

dilatação dos poros. Uma vez que a utente estava a ser seguida por um dermatologista 

e estava a usar os produtos para o tratamento da acne, apenas aconselhei a efetuar a 

limpeza de pele de manha e à noite com recurso a um gel de limpeza com o objetivo de 

remover a gordura em excesso mas respeitando as condições da epiderme, de forma a 

não ser agressivo. Também referi que seria importante utilizar sempre o protetor solar 

de dia, mesmo durante o inverno, não esquecendo que é importante também realizar 

uma boa hidratação da pele, uma vez que usava produtos com tendência a provocar 

secura e irritações. 

 A realização desta análise permitiu à utente esclarecer algumas dúvidas sobre 

as condições da sua pele e também sobre o tratamento que estava a realizar. Para além 

disso, o aconselhamento farmacêutico foi personalizado, tendo em conta os resultados 

obtidos, levando a cabo as funções do farmacêutico e satisfação profissional. 

  

De um modo geral, o facto de ter procedido à divulgação deste serviço permitiu 

à farmácia demonstrar a grande versatilidade de serviço nela prestados, bem como 

permitiu aos funcionários da farmácia relembrar o funcionamento do equipamento 

utilizado nas medições da pele e cabelo, uma vez que tivemos a oportunidade de 

receber formação da delegada responsável pelo equipamento. Os panfletos e flyers 

(anexo VI) que elaborei foram uma mais-valia na divulgação deste serviço, despertando 

interesse por parte dos utentes. No entanto a afluência ao serviço não foi ao encontro 

do esperado, talvez por ser uma população com pouco poder de compra, assim como 

a venda de PCHC não aumentou significativamente. Por outro lado, a confiança entre o 

utente e farmacêutico tornou-se mais forte, contribuindo para um melhor atendimento 

geral e creditação dos farmacêuticos. 
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Trabalho nº2 – Dermatite da fralda 

 

O farmacêutico tem um papel fundamental na educação dos pais e cuidadores 

das crianças, é dever do mesmo estar informado e dirigir o aconselhamento da forma 

mais eficaz possível. Durante o estágio tive oportunidade de aplicar e adquiri 

conhecimentos sobre este tema, pelo que elaborei um folheto informativo sobre o 

mesmo dirigido aos funcionários da farmácia assim como a futuros estagiários, 

apresentado no anexo VIII. 

Os cuidados com o recém-nascido têm vindo a ser cada vez mais notórios. No 

passado a taxa de natalidade era elevada comparativamente com a atual, mas por outro 

lado a taxa de mortalidade infantil tem sofrido um decréscimo acentuado (42). Isto deve-

se ao avanço científico e tecnológico em neonatologia, mas também aos cuidados que 

os pais tomam a partir do momento que deixam o hospital. 

 

1. A pele do recém-nascido 

A pele de um recém-nascido é imatura, sendo que esta é sujeita a um período 

de adaptação ao meu exterior. As suas funções de barreira, de controlo de infeção, de 

resistência ao trauma mecânico, de sensação tátil e de regulação térmica estão 

comprometidas, uma vez que o estrato córneo apresenta-se mais fino, com reduzida 

coesão entre a derme e a epiderme. Tendo em conta este facto, os cuidados a ter com 

a pele de um bebé tomam uma elevada importância, não esquecendo o papel dos 

produtos de higiene corporal que devem ser utilizados (43). 

 

1.1. Fisiologia e Desenvolvimento de pele recém-nascido 

A pele de um bebé está organizada em 

três camadas, nomeadamente o estrato 

córneo, a epiderme e a derme, sendo que 

em cada uma delas encontram-se as 

células especializadas, como está 

ilustrado na Figura 4. 

A cama superficial corresponde ao estrato 

córneo e é constituído por 16 camadas de 

células achatadas, designadas de 

corneócitos, ligadas por desmossomas, 

que estabelecem a função de barreira e 

permitem o contato com o meio 

envolvente. À medida que esta camada 

Figura 4 – Organização da pele de bebé. 
Adaptado de (45). 
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sofre descamação, a camada subsequente, ou seja a epiderme, é responsável por fazer 

a renovação das células. É na interface destas duas camadas que existem as células 

de Langerhans, que funcionam como primeira linha de defesa quando a pele sofre 

algum tipo de lesão. Na interface da epiderme com a derme encontram-se os 

melanócitos, que uma vez ativados pela luz solar produzem melanina, pigmento este 

responsável por fornecer proteção ao DNA. Outros fatores podem influenciar a ativação 

ou inativação destas células, como a inflamação e a irritação cutânea (44). 

 Ao longo da gestação, o número de células na epiderme e a espessura da pele 

vão aumentando, e estudos revelam que a maturação do estrato córneo atinge o seu 

término num período que pode variar das 30 às 37 semanas de gestação (45). 

 

1.2. Absorção dérmica/ penetração 

 No primeiro dia o recém-nascido apresenta um decréscimo acentuado de 

hidratação, sendo que esta vai aumentando progressivamente ao longo das semanas 

seguintes. Isto porque o líquido amniótico contém elevado teor de água, que por sua 

vez contribui para a proteólise de filagrina, sendo esta uma proteína que mantém a 

integridade da pele, a sua estrutura estará comprometida. Os prematuros apresentam 

maior dificuldade em se adaptarem, uma vez que a sua pele se encontra imatura e em 

desenvolvimento, pelo que requerem cuidados acrescidos (46). 

 Outro parâmetro que sofre alteração é o pH cutâneo, uma vez que após o 

nascimento a pele apresenta um pH praticamente neutro e vai sofrendo uma diminuição 

significativa ao longo dos meses seguintes para que a pele seja capaz de adquirir 

caraterísticas ideais ao funcionamento das enzimas nela existentes, assim como obter 

a proteção contra os microrganismos patogénicos (47). 

 Estas diferenças de pH vão ter influência sobre a ionização das moléculas, 

alterando assim a absorção da pele do recém-nascido comparativamente à do adulto. 

Estudos defendem que a absorção de substâncias varia da região corporal em causa, 

uma vez que a hidratação também apresenta-se variável de acordo com a mesma. Após 

o nascimento não se verifiquem estas diferenças, mas ao final de 14 dias a região da 

fralda já apresenta uma elevada hidratação e elevado pH comparativamente às 

restantes regiões corporais, o que favorece a absorção de substâncias hidrófilas e de 

xenobióticos (48). 

 Atualmente, os produtos de higiene e de cuidados para bebé têm sofrido 

alterações, no sentido de serem cada vez mais compatíveis com as caraterísticas da 

pele de um neonatal.   
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2. Atividade básica de higiene - o banho 

 Logo após o nascimento o bebé é limpo com toalhas, para os produtos biológicos 

da mãe serem removidos, sendo que ainda não existe um consenso sobre o primeiro 

banho. No entanto, de acordo com a World Health Organization (WHO), o bebé só deve 

tomar o seu primeiro banho seis horas após o nascimento (49). O banho não deve ser 

rotina diária, sendo recomendado apenas 2 a 3 dias por semana, caso contrário a pele 

ficaria seca (50). 

 A temperatura da água deve ser uma preocupação por parte da pessoa que 

cuida do bebé, uma vez que deve ser similar à temperatura corporal para a pele do bebé 

conseguir estabilizar, ou seja, cerca de 38ºC (51). 

 Outra preocupação a ter em conta são os produtos de limpeza utilizados, uma 

vez que a maior parte contêm agentes tensioativos, que podem contribuir para o 

aumento da permeabilidade cutânea e provocar irritações, uma vez que causam danos 

nos lípidos que constituem o estrato córneo. Uma das medidas a adotar passa pela 

escolha de produtos com agentes tensioativos com menor poder irritante, assim como 

o enxaguamento deve ser realizado de forma a minimizar a permanência destes na pele 

(52). Os conservantes por sua vez são importantes para manter a boa qualidade dos 

produtos e evitar contaminações, e hoje em dia são classificados como seguros, pelo 

que a sua existência nos produtos de cuidados para bebé torna-os passíveis de serem 

usados. As fragrâncias e perfumes são muitas vezes adicionadas a estes produtos, mas 

devem ser evitadas por causarem irritações da pele. Com o crescido número de 

produtos existentes, criou-se a necessidade de implementar mais estudos de pesquisas 

e com isto contribuir para o seguro uso dos mesmos, pelo que o objetivo principal recai 

sobre a proteção e manutenção do desenvolvimento natural da pele do neonatal (50).  

 

3. Dermatite da fralda 

3.1. Fisiopatologia da dermatite da fralda 

 A dermatite da fralda é uma doença inflamatória que afeta a zona da fralda das 

crianças, sendo bastante comum, embora seja difícil determinar a sua prevalência, 

estudos apontam que 50% da população predisposta é afetada (53). Com o 

aparecimento das fraldas descartáveis, a prevalência desta condição cutânea tem 

diminuído (54). Independente da raça ou sexo, a dermatite da fralda é observada 

principalmente em crianças na faixa etária entre os 9 e os 24 meses de idade, e crianças 

alimentadas com leite materno apresentam-se menos propensas à dermatite da fralda 

(55). 

 A pele na zona da fralda carateriza-se por apresentar hidratação excessiva e 

possível maceração/fricção do estrato córneo e da epiderme. O elevado contato com 
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substâncias irritantes como a urina e fezes, contribui para o aumento da hidratação e da 

permeabilidade pele, e da atividade enzimática, das ureases, lipases e proteases, que 

são irritantes para a pele, e também faz com que o seu pH seja elevado. Estes fatores 

causam lesão no estrato córneo, estando a sua integridade comprometida, dando 

origem ao início da inflamação e consequentemente ao início do processo de reparação. 

Na Figura 5 estão ilustrados os diferentes fatores que contribuem para o aparecimento 

da dermatite da fralda. A pele acaba por ser restaurada ao fim de 2 ou 3 dias, ou pode 

então desenvolver-se para doença moderada a grave (56).  

 

Figura 5 - Fatores que contribuem para o aparecimento da dermatite da fralda. 
Adaptado de (57). 

 O diagnóstico da dermatite da fralda tem por base a identificação de exantemas 

e eritemas, mas para além da avaliação física devem ser identificados outros fatores 

como a duração das erupções, os sintomas, desde dor e comichão, as práticas de 

higiene e tipos de fraldas usadas. Devem ainda ser referenciadas as medidas 

terapêuticas convencionais já utilizadas, para que o próximo tratamento seja eficaz (58). 

 

3.2. Formas clínicas e causas 

 É possível diferenciar três tipos de dermatites da fralda. A dermatite por fricção 

carateriza-se como leve vermelhidão na área onde existe maior fricção pela fralda, ou 

seja, na superfície interior das coxas, nas nádegas, no abdómen e na superfície das 

áreas genitais. Este tipo de dermatite é de fácil resolução, com mudanças da fralda mais 

frequentes, bem como ter o cuidado de não apertá-la em demasia, e manutenção dos 

cuidados de higienização básicos (59).  

 A dermatite irritante de contato é a forma mais comum de dermatite da fralda, e 

afeta principalmente as regiões pubiana e perianal, nádegas e pregas do glúteo, mas 

pode também atingir a zona abdominal inferior e coxas. Pode apresentar-se com 

diferentes graus de gravidade, desde leve a moderado ou mesmo grave, uma vez que 

pode ocorrer um simples eritema, ou este ser agravado com o aparecimento de pápulas, 
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e no último caso apresentar também pústulas e lesões na área afetada (57). A sua 

resolução passa pela intervenção precoce e eliminação dos agentes causais. 

 Por último, a dermatite da fralda complicada pela presença de Candida albicans 

apresenta-se como uma forma severa, com o aparecimento de erupções da pele com 

ponteados vermelhos, chamados de lesões satélites, geralmente nas dobras da pele 

(59). Este tipo de dermatite sofreu uma redução da sua prevalência de 38% a 50% com 

o aparecimento das fraldas descartáveis e com cobertura respirável, condição que é 

desfavorável à sobrevivência da C. albicans (54). Este fungo está presente no intestino 

grosso dos latentes, pelo que é o principal agente envolvido nas complicações da 

dermatite da fralda, e o que sugere o uso de antifúngicos no seu tratamento (59). 

 Existem no entanto outros agentes que podem estar envolvidos na inflamação 

caraterística da dermatite da fralda. É frequente a infeção bacteriana causada por 

estafilococos e estreptococos, causando impetigo ou foliculites. O impetigo carateriza-

se pelo aparecimento de vesículas translúcidas que podem evoluir para o aparecimento 

de crostas cor de mel, e as foliculites diferenciam-se pelas pústulas avermelhadas e 

inflamadas na base do folículo piloso, cujo agente causal geralmente é o 

Staphylococcus aureus. Nestes casos é essencial que seja determinada a sensibilidade 

a antibióticos para que o tratamento seja o mais eficaz (60). As infeções víricas também 

podem estar implicadas na dermatite da fralda, sendo mais frequente pelo vírus Herpes 

simplex. Aquando o aparecimento de vesiculas no centro de pápulas com descamação 

da pele, deve ser realizado testes de diagnóstico mais específicos como hemoculturas, 

no sentido de evitar as complicações graves causadas por este vírus e de escolher o 

tratamento antiviral intravenoso mais adequado (61). O Sarcoptes scabiei, agente 

causal da sarna, também pode estar presente na dermatite da fralda, mas neste caso 

afeta não só a região da fralda, mas também outras partes do corpo. Para crianças com 

idade inferior a 2 meses passa pela aplicação tópica de enxofre a 7% incorporado em 

vaselina, enquanto que para crianças a partir dos 2 meses de idade o tratamento 

recomendado é permitrina a 5% (60). 

 

3.3. Tratamento não farmacológico 

 O tratamento da dermatite da fralda tem como principal objetivo diminuir a 

inflamação, resolver as lesões da pele e prevenir as recorrências. A abordagem ABCDE 

é um conjunto de medidas não farmacológicas usadas na prevenção e no tratamento 

da dermatite da fralda, sendo as iniciais em inglês de: ar, barreira, limpeza, fraldas e 

educação (62). 
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 O primeiro ponto defende que é importante expor a região da fralda ao ar, o 

maior tempo possível, deste modo é possível diminuir o tempo de contacto com os 

agentes irritantes, como as fezes e urina, e diminui a fricção causada pela fralda (63). 

 O uso de cremes durante a muda de fralda é essencial, uma vez que funcionam 

como barreira protetora lipídica, evitando o contato com os agentes irritantes e ajuda na 

cicatrização da pele lesada. Existem no mercado diferentes produtos para este fim, 

sendo que os principais ingredientes ativos presentes nestes são a vaselina e óxido de 

zinco. Os cremes da muda de fralda devem ser usados não só quando existe a 

dermatite, mas também como medida preventiva (64). 

 A limpeza da região da fralda é uma prática que permite a remoção de resíduos 

nocivos que podem estar na origem da dermatite da fralda. Com o passar dos anos, 

surgiram toalhetes de limpeza, que segundo estudos realizados, são mais eficazes que 

as tradicionais fraldas de panos molhadas em água, uma vez que mantêm a hidratação 

da pele e são mais eficazes no controlo da colonização bacteriana. Para além disso, a 

maior parte dos toalhetes apresentam substâncias tamponadas, estabilizando o pH da 

pele na região da fralda, sendo o aumento do pH uma das causas da dermatite da fralda. 

No entanto é de salientar que alguns toalhetes contêm substâncias como perfumes e 

álcool que podem causar irritação cutânea, pelo que a escolha de toalhetes sem a 

presença destas substâncias deve ser tida em conta (65). 

 A introdução de fraldas descartáveis aliadas ao desenvolvimento tecnológico, 

promovendo a inclusão de substâncias emolientes e absorventes, bem como de 

camadas respiráveis favoreceram o uso de fraldas reutilizáveis. Estas fraldas permitem 

a manutenção do pH e hidratação ideal da pele, evitando danos à mesma (66). O pó de 

talco ou amido de milho promovem o desenvolvimento de certos microrganismos, como 

a C. albicans, que agravam a dermatite da fralda, pelo que o seu uso não é 

recomendado. Para além disso, devido ao tamanho reduzido das partículas, existe 

elevada probabilidade de inalação, podendo causar complicações respiratórias. A troca 

de fralda deve ainda ser efetuada a cada 3 horas em horário diurno, sendo que à noite 

deve ser assegurada pelo menos uma vez. Mas sempre que há presença de fezes ou 

urina, a troca deve ser realizada imediatamente. Estes cuidados permitem reduzir o 

tempo de contato com as substâncias irritantes (67). 

 O último ponto diz respeito à educação dos pais ou profissionais cuidadores de 

crianças, que devem ter sempre presente todas as medidas preventivas, bem como 

medidas de cuidados básicos de higiene. Para além disso, os tratamentos da dermatite 

da fralda deve serem feitos com indicação de profissionais de saúde, assim como as 

medidas preventivas (59). 
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3.4. Tratamento farmacológico 

 O tratamento farmacológico da dermatite da fralda inclui agentes 

antibacterianos, antifúngicos e a aplicação tópica de corticosteróides. 

 A corticoterapia tópica não é recomendada para todos os tipos de dermatites da 

fralda, pelo que o seu uso deve ter por base indicação do profissional de saúde. A 

criança apresenta uma maior superfície corporal em relação ao peso, e devido à oclusão 

provocada pela fralda, bem como à elevada humidade, a absorção, e 

consequentemente a potência dos corticosteróides, está aumentada. O seu uso pode 

provocar absorção sistémica, síndrome de Cushing, supressão supra-renal e atrofia da 

pele, pelo que devem ser usados com precaução (68). No entanto, devido à sua 

atividade anti-inflamatória, cuja potência encontra-se reduzida na aplicação tópica, pode 

ser uma opção para o tratamento da dermatite da fralda. É recomendado o uso de 

corticosteróides não halogenados, como o acetado de hidrocortisona a 0,5 , 1 ou 2,5% 

em creme ou pomada. A sua aplicação deve restringir-se à zona afetada, duas vezes 

por dia, com duração máxima do tratamento de 2 semanas (60). 

 Quando existe suspeita de infeção bacteriana é recomendado o tratamento 

tópico com recurso a antibióticos, como a mupirocina, a bacitracina ou a retapamulina. 

Estes agentes devem ser aplicados até três vezes por dia na área infetada, mas no caso 

de não se verificar melhorias, é considerado o uso de antibióticos orais. No caso de uma 

infeção por Staphylococcus é recomendado o uso de cefalexina, mas tratando-se de 

uma infeção por Streptococcus o antibiótico a utilizar é a penicilina, que pode ser 

substituído por um macrólido. A combinação de trimetoprim com sulfametoxazol ou uso 

clindamicina são recomendados nos casos em que se verificam resistências à meticilina 

(60). 

 Outra abordagem terapêutica é o uso de agentes antifúngicos, e embora a 

nistatina seja o mais utilizado, o único medicamento aprovado pela Food and Drug 

Administration (FDA) para o tratamento da dermatite da fralda consiste no miconazol 

incorporado numa base de óxido de zinco e vaselina. Este medicamento está indicado 

para complicações por candidíase (69). Outros antifúngicos mostram-se eficazes contra 

candidas, como clotrimazol, econazol, cetoconazol, miconazol, oxiconazol, 

sertaconazol, e ciclopirox, no entanto os efeitos adversos como ardor, irritação e prurido 

podem complicar o tratamento. Deve-se ter o cuidado de verificar a existência de 

candidíase oral nos bebés que apresentem este tipo de dermatite, e proceder ao seu 

tratamento (70). 

  

 O documento onde foi feita uma abordagem simplista deste tema (anexo VIII) 

terá maior impacto sobretudo no atendimento por parte dos futuros estagiários, mas 
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também demonstrou-se útil para os atuais farmacêuticos presentes na farmácia 

Freamunde, uma vez que permitiu relembrar conceitos sobre a dermatite da fralda, 

sendo a puericultura uma área de elevada relevância no que diz respeito ao 

aconselhamento farmacêutico. 
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Trabalho nº3 - Pediculose: soluções eficazes para o seu tratamento 

 

A pediculose é uma questão de saúde pública, onde o farmacêutico exerce um 

papel fundamental no seu controlo e tratamento. No sentido de facilitar o 

aconselhamento farmacêutico sobre o tratamento da pediculose por Pediculus capitis, 

durante o estágio elaborei um documento sobre os produtos disponíveis na farmácia, 

os respetivos mecanismos de ação e medidas de aplicação. Este documento encontra-

se disponível no anexo IX, e foi elaborado a pedido da Diretora-Técnica da farmácia 

Freamunde, com a finalidade de ficar acessível a todos os funcionários da farmácia, 

assim como futuros estagiários, com o intuito de facilitar o esclarecimento de dúvidas 

que possam surgir durante o atendimento. Com recurso a suporte científico, procedi ao 

desenvolvimento deste tema nas próximas páginas. 

 

1. História e epidemiologia 

A pediculose é uma doença da pele causada por um ectoparasita ubiquitário – 

Pediculus sp, que tem um impacto negativo para as crianças e também para os adultos 

que são afetados pela mesma, quer a nível psicológico quer social (71). 

A infestação por piolhos é descrita em primatas há 25 milhões de anos, sendo 

que é mencionada na bíblia como uma das dez pragas do Egipto (72). A evolução da 

espécie para Pediculus humanus coincide com a separação do Homem dos primatas, 

datando de 5,5milhões de anos (73). Mas a evidência mais antiga do piolho da cabeça 

encontrada até aos dias de hoje remonta de há 10 000 anos, nomeadamente um ovo 

de Pediculus humanus num cabelo humano, num local arqueológico no nordeste do 

Brasil (72).  

Tem sido documentado um aumento da incidência de pediculose nas últimas 

três décadas, tornando-se um tema em foco para a sociedade. Estudos realizados 

apontam para uma prevalência de 0,48 a 22,4% relativamente à Europa. Na Ásia, a 

prevalência varia entre 0,7 e 59% e na África varia de 0 a 58,9% (74). Nos Estados 

Unidos da América estima-se que 6 a 12 milhões de pessoas são afetadas por este 

parasita (75).  

Independentemente do país ou cultura, os estudos sugerem que as raparigas 

são mais afetadas pelo piolho da cabeça que os rapazes, provavelmente pelo maior 

contacto entre as mesmas, sendo que é uma patologia mais comum em idades pré-

escolar, membros da família das crianças infestadas e educadores (75). 

O ambiente e questões de falta de higiene são por vezes apontadas como 

possível causa, mas recentemente defende-se que não há uma relação direta com a 

infestação, sendo que o contato com uma pessoa infestada é a principal via de adquirir 
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o parasita (71),(75). A transmissão através de fomites é um tema ainda controverso, 

tendo em conta as baixas evidências em estudos realizados onde analisavam a 

transmissão através de objetos inanimados como escovas e roupas (76). 

 

2. Biologia 

Os piolhos são parasitas que se alimentam do sangue humano e habitam 

diferentes regiões do corpo do ser humano, sendo que existem três espécies de piolhos 

exclusivos do homem: Pediculus humanus capitis (piolho da cabeça), Pediculus 

humanus corporis (piolho do corpo) e Pthirus pubis (piolho da zona púbica) (77). 

P. corporis é ligeiramente maior que os restantes, com cerca de 2,3 a 3,6 mm de 

comprimento, e deposita os ovos nas roupas, sendo que se movimenta para o corpo do 

hospedeiro apenas para se alimentar, pelo que a sua eliminação passa por melhorar as 

condições de higiene. Esta espécie está associada muitas vezes à transmissão de 

doenças (78). 

Por sua vez, P. pubis é a espécie mais pequena, cujo comprimento varia entre 

1,1 e 1,8 mm, e a sua morfologia permite que se agarrem a cabelos da zona pubiana e 

também a cabelos grossos, como sobrancelhas, cílios, barba entre outros. A 

transmissão deste parasita está associada ao contacto sexual (79). 

O piolho da cabeça apresenta um aparelho bucal picador que lhe permite 

alimentar-se, um par de olhos laterais e um par de antenas pequenas. É achatado e 

alongado, de coloração branca-acinzentada, alterando a sua cor para castanho-

avermelhado após se alimentar. Não possuem asas, pelo que não voam nem saltam. 

(80). As pernas apresentam-se fortes e terminam em forma de pinça e o tamanho de 

um piolho adulto varia entre 2 e 3 mm (81),(82). Na Figura 6 encontram-se 

representados os adultos das três espécies de Pediculus spp. (77). 

 

 

 

 

Figura 6 – Parasitas adultos de Pediculus humanus capitis, Pediculus 

humanus corporis e Pthirus pubis respetivamente. Adaptado de (77). 
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3. Ciclo de vida 

 O Pediculus humanus capitis é um ectoparasita da ordem Psocodea que reside no 

couro cabeludo dos seres humanos, não só para se alimentar de sangue, mas também 

para manter a sua temperatura corporal. 

O ciclo de vida deste parasita comporta três fases, 

nomeadamente o ovo, a ninfa e o adulto, que estão 

representadas na Figura 7 (83). 

O ovo do piolho da cabeça (número 1 da Figura 7) 

corresponde à comumente designação de lêndea, e 

são depositados pelas fêmeas junto ao couro 

cabeludo, permitindo que as condições de 

temperatura e humidade sejam adequadas para 

eclodirem (84). Os ovos são ovais, de tom 

amarelado e de tamanho compreendido entre 0,3 e 

0,8 mm. Após 6 a 9 dias da sua deposição, são 

libertadas as ninfas, que se confundem com os 

adultos, mas apresentam um tamanho mais 

pequeno, e sofrem três mudas até atingirem o 

estado adulto, sendo que na Figura 7 são 

representados pelos números 2, 3 e 4. Este processo demora cerca de 7 dias (83). 

 O adulto do piolho da cabeça, representado pelo número 5 da Figura 7, pode 

viver até 30 dias no couro cabeludo, alimentando-se várias vezes ao dia, sendo que 

cada fêmea fértil deposita em média 6 a 10 ovos por dia (85). Mas sem se alimentarem, 

ou seja fora do seu hospedeiro, um adulto apenas sobrevive 24 a 48 horas (83). 

 

4. Sintomatologia e diagnóstico 

Geralmente a infestação por P. capitis é assintomática, podendo ocorrer prurido 

em consequência de uma reação alérgica à saliva do piolho aquando da picada. A 

sensação de irritação e de movimento no couro cabeludo levam à comichão que por 

vezes faz com que as pessoas infestadas cocem e apareçam pequenas feridas. Estas 

feridas por sua vez podem ficar infetadas pelas bactérias comensais (86). 

Assim, o diagnóstico passa pela identificação a olho nu de ovos, ninfas ou 

piolhos adultos, sendo este processo facilitado pela utilização de um pente, ou produtos 

lubrificantes que contraírem a movimentação dos piolhos, como a água, óleo e 

condicionador de cabelo (87),(88). Os ovos são mais facilmente detetados na nuca ou 

atrás das orelhas, e deve-se ter especial atenção para não serem confundidos com 

Figura 7 - Ciclo de vida de 
Pediculus humanus capitis. 
Adaptado de (83). 
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células mortas provenientes da descamação do couro cabeludo, tendo em conta o seu 

tamanho e aspeto (89). 

 

5. Tratamento 

5.1. Pediculicidas 

A quando a escolha do tratamento da pediculose é tido em conta a segurança, 

a eficácia, a existência de resistências e o custo. Os produtos usados para o tratamento 

de pessoas infestadas com P. capitis são definidos como medicamentos, dispositivos 

médicos ou produtos cosméticos e de higiene corporal (90). Os pediculicidas existentes 

podem apresentar efeito ovicida, fracamente ovicida ou mesmo não ovicida, tendo em 

conta a sua eficácia de eliminação sobre os ovos. No caso destes dois últimos é 

recomendado que seja reaplicado o produto, sendo o ideal após a libertação de linfas e 

antes de ocorrer produção de novos ovos. Quando são usados pediculicidas com efeito 

ovicida apenas é recomendada nova aplicação caso os parasitas sejam visíveis após 

alguns dias da primeira aplicação (91). 

A permetrina 1% foi introduzida no mercado em 1986 para aplicação tópica mas 

a sua venda exigia prescrição médica, pelo que apenas em 1990 ficou disponível como 

produto de venda livre. É um piretróide sintético com baixa toxicidade, sendo o prurido, 

o eritema e o edema apontados como efeitos secundários (92). A permetrina mata os 

piolhos adultos, podendo atuar durante alguns dias após a aplicação, mas não tem efeito 

sobre os ovos, pelo que é recomendado uma segunda aplicação ao dia 9 de tratamento, 

e o seu uso está aprovado em crianças a partir dos 2 meses (91). A loção de permetrina 

1% deve ser aplicada sobre o cabelo húmido, após 10 minutos deve ser removido com 

água, e com auxílio de um pente deve-se remover os parasitas mortos (93). A 

resistência a esta substância tem vindo a ser reportada, e novos estudos estão em curso 

para se perceber que outras substâncias podem ser usadas no tratamento da 

pediculose (94). A resistência embora esteja bem documentada, a sua prevalência não 

é conhecida, sendo que foi realizado um estudo no Canadá onde foi detetado uma 

mutação no alelo Kdr, nomeadamente kdr-type T917I, em parasitas resistentes a 

produtos contendo piretróides, apontando como a principal causa para o aumento de 

fracasso por parte destes produtos (95). 

Em 1999, surgiu o malathion como pediculicida. É um organofosfato, inibidor da 

colinesterase e encontra-se no mercado sob a forma de loção, sendo recomendado que 

seja realizada uma aplicação sobre o cabelo seco e deixar secar ao ar, procedendo-se 

à sua remoção após 8 a 12 horas, embora alguns estudos sugiram eficácia elevada em 

apenas 20 minutos de aplicação (96). Tendo em conta que se trata de uma substância 

com efeito ovicida é aconselhável uma única aplicação, sendo que se pode reaplicar 7 
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a 9 dias depois do primeiro uso, mas apenas se forem observados parasitas vivos (97). 

Tendo em conta as suas propriedades, o seu uso está restrito a adultos e crianças com 

idade superior a 6 anos (93). O malathion toma um papel importante no seguimento do 

aumento de resistências do P. capitis a pediculicidas, tendo sido reportados vários casos 

ao longo dos anos, e recentemente foi descoberto que HLCbE3, uma esterase típica da 

dieta, pode estar envolvida neste processo de resistências ao malathion (98),(99). 

Lindano a 1% é um organoclorado com reduzido efeito ovicida e que apresenta 

elevada neurotoxicidade, uma vez que tem elevada lipofilia que lhe permite penetrar até 

ao cérebro (100). American Academy of Pediatrics não recomenda o seu uso no 

tratamento da pediculose, e a FDA emitiu um comunicado restringindo o uso de lindano 

apenas como terapêutica de segunda linha (89),(101). Em Portugal, existem três tipos 

de formulações aprovadas pelo INFARMED, champô, creme e solução cutânea, usadas 

como antiparasitárias, inclusivamente no tratamento da pediculose (102). 

Permetrina 5% e crotamiton também não são aprovadas pela FDA no tratamento 

de pediculose, sendo habitualmente usadas no tratamento da escabiose (101). No 

entanto, exibem-se também como pediculicidas existindo formulações com as mesmas 

(90). 

Em formulações orais para o tratamento de P. capitis, constam ivermectina ou 

sulfametoxazol-trimetroprim. A primeira corresponde a uma substância anti-helmintica, 

que causa paralisia no parasita por interferir com os canais de cloro-glutamato presentes 

apenas nos invertebrados e também com os canais iónicos de γ-aminobutíricos. O uso 

de formulações com ivermectina é recomendado a crianças com mais de 5 anos e com 

peso superior a 15kg (103). Existem também formulações de aplicação tópica com 

ivermectina, sendo que estudos revelam que ambas exibem elevada eficácia e 

tolerância no tratamento de P. capitis, sendo por vezes necessária uma segunda 

aplicação. É ainda de referir que as preparações de aplicação tópica revelaram-se mais 

rápidas no alívio do prurido, e devido à sua reduzida absorção através da pele, podem 

ser usadas em crianças a partir dos 6 meses de idade (104),(105). 

Sulfametoxazol-trimetroprim são antibióticos que eliminam as bactéricas 

necessárias à produção de vitaminas B, afetando deste modo o P. capitis. A sua eficácia 

no tratamento da pediculose é controversa, para além de apresentar efeitos adversos 

graves como reações de hipersensibilidade e o síndrome de Stevens–Johnson, contribui 

também para  aumento de resistências, pelo que o seu uso deve ser ponderado tendo 

em conta a razão risco-benefícios (106). 

Outra abordagem a utilizar no tratamento da pediculose pode ser preparações 

contendo álcool benzílico 5%, um álcool aromático, que atua por asfixia sobre os piolhos 

adultos, ou seja requer uma segunda aplicação. Aprovado em 2009 pela FDA como 
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pediculicida, sendo considerado como o primeiro que não causa neurotoxicidade, 

podendo ser usado por crianças com mais de 6 meses, mas não existem estudos 

relativos ao seu uso em idosos, e deve-se ter especial cuidado com o seu uso porque 

pode causar irritação da pele (107),(91).  

 A suspensão de spinosad 0,9% foi aprovado em 2011 pela FDA para o 

tratamento da pediculose, e não é mais que uma mistura de macrólidos tetracíclicos, 

nomeadamente spinosyn A e spinosyn D, obtidos como produtos de fermentação de um 

organismo vivo - Saccharopolyspora spinosa (108). Esta suspensão atua nos parasitas 

adultos, mas também nos ovos, uma vez que causa a paralisia do parasita por aumento 

do efeito da acetilcolina nos recetores nicotínicos (91). Tem demonstrado elevada 

eficácia e segurança, podendo ser usada em crianças com idade superior a 4 anos, e 

não requer combinação com outros pediculicidas. Uma vez que têm sido reportados 

vários casos de resistências aos inseticidas como a permetrina, o uso de preparações 

com spinasad 0,9% têm demonstrado ser uma escolha de eleição. 

 As piretrinas estão presentes em extratos naturais de Chrysanthemum 

cineriaefolium, e têm efeito sobre os canais de sódio dependentes de voltagem, 

mantendo-os abertos por longos períodos de tempo, levando à paralisia do parasita. 

Nas preparações de pediculicidas existem em conjunto com butóxido de piperonila com 

o objetivo de inibir as enzimas microssomias do piolho responsáveis pelo catabolismo 

das piretrinas, ou seja produz um efeito sinérgico (109). Apesar de estar documentado 

a sua elevada eficácia em parasitas adultos, têm sido reportados casos de resistência 

atribuídas a três pontos de mutações na subunidade α do gene dos canais de sódio 

dependentes de voltagem, traduzindo-se num fenótipo do tipo Kdr (110). 

 

5.2. Outras alternativas 

Existem vários estudos que demonstram a eficácia de diversos extratos de 

plantas usados no controlo da pediculose, mas devido à sua constituição ser altamente 

variável a sua reprodutibilidade torna-se difícil. Óleos essenciais como por exemplo óleo 

de andiroba, de melaleuca, de lavanda e de diversas plantas locais da Argentina têm 

sido alvo de investigação, no entanto são também conhecidos por serem responsáveis 

por reações de irritabilidade. Outra questão importante a referir é o facto de serem 

produtos naturais, pelo que a sua eficácia e segurança não são regulamentadas pela 

FDA, logo o seu uso em crianças não é recomendado (111),(93). Em Portugal, o uso de 

produtos contendo Quassia amara é aprovado pelo INFARMED, sendo que neste caso 

apresenta não só um efeito sobre os parasitas adultos mas também atua nos ovos, uma 

vez que danifica a quitina dos mesmos (90),(112). 
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No sentido de encontrar soluções para o elevado número de resistências de P. 

capitis aos inseticidas muitas pessoas recorrem ao uso de agentes oclusivos como por 

exemplo o vinagre, o álcool isopropílico, o azeite, a maionese, a manteiga derretida e a 

vaselina. O mecanismo de atuação passa por sufocar ou afogar o parasita, no entanto 

não existem dados suficientes que comprovem a sua eficácia no tratamento da 

pediculose (113). 

O uso de miristato de isopropilo 50% também tem sido apontado como possível 

tratamento, uma vez que causa a desidratação e morte do piolho porque dissolve o 

exosqueleto do mesmo. Um estudo revela que esta substância não causa resistências 

e o seu uso em crianças é seguro (114). 

A aplicação tópica de dimeticones é também apontada como solução às 

resistências de P. capitis. São quimicamente inertes, não são tóxicos e atuam por um 

método físico, uma vez que penetram na traqueia dos piolhos evitando assim a difusão 

do oxigénio, resultando na morte do parasita (115). 

A dessecação é outro método físico abordado na literatura, sendo que um estudo 

demonstrou que a aplicação de ar quente por 30 minutos é suficiente para erradicar os 

parasitas adultos e 80% dos ovos e das ninfas (116). 

Os pentes são utensílios não só usados no diagnóstico da pediculose, como 

também podem ser parte integrante do tratamento. Podem ser usados após a aplicação 

de inseticidas para se promover a remoção de piolhos mortos, ou mesmo realizar 

apenas a remoção manual dos parasitas vivos. Mas neste ultimo caso não é uma 

abordagem aconselhável, uma vez que pode ser traumatizante para a pessoa infestada, 

embora esteja comprovado a sua eficácia em casos em que se verificaram resistências 

aos inseticidas (89). Existem disponíveis diferentes formas de pentes, assim como de 

diferentes materiais, estudos desenvolvidos demonstraram que pentes de metal são 

mais eficazes na remoção dos piolhos (117). Também existem pentes com dentes 

oscilantes e alguns que se comparam a “mata-mosquitos”, cujo objetivo é não só 

proceder à remoção dos parasitas mas também matá-los ou danificá-los, não permitindo 

que sobrevivam (89). 

 

6. Prevenção da pediculose 

Quando é efetuado o tratamento da pediculose pode-se recorrer ao uso de 

pediculicidas em conjunto com medidas não farmacológicas, como por exemplo a 

lavagem de roupas, toalhas e lençóis usados pela pessoa infestada a temperaturas 

superiores a 53,5ºC por 5 minutos que leva à morte dos parasitas nas diferentes fases 

do ciclo de vida. É importante também referir que a partilha de objetos, como chapéus 

e escovas de uma pessoa com pediculose deve ser evitada. Programas educacionais 
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também podem refletir um papel relevante no controlo da pediculose, pelo que a 

realização de um screening regular deve fazer parte destes programas e pessoas 

identificadas com parasitas vivos devem proceder imediatamente ao tratamento. Alguns 

especialistas defendem que o tratamento profilático de pessoas com contato próximo 

com pessoas infestadas deve ser realizado ao mesmo tempo que estas são tratadas 

(91). 

 

 O documento elaborado no âmbito deste tema (anexo IX) ficou afixado na 

farmácia Freamunde, junto aos produtos de tratamento da pediculose, no sentido de 

facilitar o acesso ao mesmo aquando a sua venda. Sendo um documento de consulta 

que permitiu aos farmacêuticos desta farmácia esclarecer dúvidas que surgiam sobre 

este tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O farmacêutico tem um papel muito importante em farmácia comunitária. Para 

além da dispensa de medicamentos, o aconselhamento farmacêutico, o 

acompanhamento dos doentes, a gestão da farmácia fazem parte desta profissão. Todo 

um conjunto de atividades que este estágio na farmácia Freamunde me permitiu 

vivenciar. 

 Todas as experiências e o à vontade que me proporcionaram permitiu-me 

desenvolver as minhas capacidades profissionais e também pessoais. Os 

conhecimentos adquiridos ao longo do estágio, assim como todas as dúvidas que 

surgiram, e que de certa forma tiveram na base da escolha dos temas, serão uma mais-

valia para o meu futuro como farmacêutica. 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Fotografias referentes ao espaço da Farmácia Freamunde 

 

Zona de atendimento ao público 

 

Zona de espera e de exposição dos 

produtos cosméticos 

 

 

Armazém principal 

 

Zona de receção de encomendas 
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Gabinete de atendimento personalizado 

para as consultas 



 

 

Anexo II – Fatura relativa a uma encomenda 

  

 

  



 

 

Anexo III - Comprovativo de requisição de estupefacientes ou psicotrópicos 

 

 

  



 

 

Anexo IV – Nota de devolução 

 

  



 

 

Anexo V – Lista de controlo de prazos de validade 

 

  



 

 

Anexo VI – Cartaz, folheto e flyer de divulgação do serviço de análise à pele e ao 

cabelo, disponível na farmácia Freamunde 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo VII – Equipamento Aramo TS®: analisador da pele e do cabelo 

 

Gabinete de apoio ao utente onde se encontra o equipamento Aramo TS® 

 

 

 

 

Equipamento Aramo TS®: analisador de pele e cabelo  

Sensor de gordura 

Sensor de elasticidade 
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Anexo VIII – Cuidados com o bebé: o banho e a dermatite da fralda 

 

  



 

 

O bebé – cuidados e conhecimentos a reter 

A pele de um recém-nascido é imatura, sendo que esta é sujeita a um período de 

adaptação ao meu exterior. A função barreira está comprometida, uma vez que o estrato 

córneo apresenta-se mais fino, com reduzida coesão entre a derme e a epiderme, 

tornando-a mais permeável. Tendo em conta este facto, os cuidados a ter com a pele 

de um bebé tomam uma elevada importância, não esquecendo o papel dos produtos de 

higiene corporal que devem ser utilizados. 

 

1. BANHO 

 Logo após o nascimento o bebé limpo com toalhas para remover produtos 

biológicos da mãe, sendo que ainda não existe um consenso sobre o primeiro banho. 

No entanto, de acordo com a WorldHealthOrganization (WHO), o bebé só deve tomar o 

seu primeiro banho seis horas após o nascimento (1). O banho não deve ser rotina 

diária, sendo recomendado apenas 2 a 3 dias por semana, caso contrário a pele ficaria 

seca (2). A temperatura da água deve ser uma preocupação por parte da pessoa que 

cuida do bebé, uma vez que deve ser similar à temperatura corporal para a pele do bebé 

conseguir estabilizar, seja, cerca de 38ºC (3). É de salientar que os produtos de limpeza 

com tensioativos devem ser evitados, uma vez que podem contribuir para o aumento da 

permeabilidade cutânea e provocar irritações, devido aos danos que provocam nos 

lípidos que constituem o estrato córneo. Deve-se também ter especial cuidado quando 

os produtos contém substâncias que podem ser irritantes como as fragrâncias (4). 

 

1.1. Produtos de banho 

  Existem diferentes produtos que podem ser utilizados durante o banho, desde o 

shamppô ao creme lavante, ou mesmo formulações conjuntas. 

 

 

 



 

 

2. Dermatite da fralda  

A dermatite da fralda é uma doença inflamatória que afeta a zona da fralda das 

crianças, e é bastante comum, embora seja difícil determinar a sua prevalência, estudos 

apontam que 50% da população predisposta é afetada (5). Na seguinte figura 

apresentam-se representados os fatores que contribuem para o aparecimento da 

dermatite da fralda (6). 

 

 

Existem 3 tipos de dermatite da fralda: provocada por fricção, irritante de contato 

e dermatite complicada pela presença de Candida albicans, sendo que o seu tratamento 

difere de acordo com o grau de gravidade que apresenta. Na base do tratamento não 

farmacológico e como medidas de prevenção existe a abordagem ABCDE (7): 

 

 

O tratamento farmacológico tem por base o agente causal (7): 
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Anexo IX – Produtos disponíveis para o tratamento da pediculose 

PEDICULOSE - “PIOLHOS” 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Presença de piolhos vivos (pentear o cabelo molhado, com pente próprio, para uma folha de 

papel branco; pesquisar a zona occipital e atrás das orelhas). 

O tratamento com inseticidas só deve ser feito quando há infeção confirmada, o uso profilático 

pode favorecer o aparecimento de resistências. 

 

MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS: 

Prevenção: evitar contacto próximo com pessoas infetadas, evitar partilhar chapéus e 

pentes; 

Método físico: utilizando pente próprio, pentear meticulosamente o cabelo molhado para 

retirar piolhos vivos e lêndeas. 

 

 

 

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: 

 

 

1. Dimeticone 

Ação mecânica (cobre o piolho e impede-o de excretar água); 

Adultos e crianças a partir dos 6 meses. 

A quantidade a aplicar varia entre 50 a 100mL por pessoa. 

 

a. Piky® solução cutânea 38,33 mg/ml 

A pediculose é uma infestação do couro cabeludo por 

Pediculushumanusvar. capitis, que se manifesta-se por vezes com prurido, 

relacionado com uma reação alérgica à saliva do parasita. 

Devem ser preferidas as loções já que as formas em creme, mousse e champô 

apresentam tempos de contacto mais curtos e concentrações mais baixas devido à 

diluição com água. A quantidade a aplicar deve variar entre 50 e 100 ml por pessoa. 
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http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aprendendoseeduca.blogspot.com/2011/03/os-piolhos-regressam-escola-no-regresso.html&ei=yskNVb-GJ4LmUqWugtAB&bvm=bv.88528373,d.d24&psig=AFQjCNEKr1oJqBtDDr2KzIJIF-rNqJ8d-Q&ust=1427053349005260


 

 

Aplicar no cabelo SECO, deixar atuar durante 1h no mínimo e lavar com champô 

normal; repetir passados 7 dias. 

Usado em adultos e crianças com idade igual ou superior a 6 meses 

 

 

b. STOP PIOLHOS® 

 Elimina 100% piolhos e lêndeas;  

 100% Seguro – sem inseticida 

 Aplicar o produto de forma uniforme sobre o cabelo seco. 

 Massajar bem até impregnar todo o cabelo e couro cabeludo. 

 Deixar atuar no mínimo 15 minutos para aniquilar 100% dos piolhos. 

 Passar o pente metálico em todo o cabelo para eliminação das lêndeas. 

A textura oleosa do produto ajuda a desembaraçar o cabelo, facilitando 

a passagem do pente provocando a eliminação dos piolhos e lêndeas 

mortos. 

 Lavar a cabeça comum champô, passando abundantemente por água 

limpa. 

 Passar novamente o pente anti-piolhos. 

 

2. Ciclometicone/miritato de isopropil 

a. FULL MARKS® 

Apresenta o mesmo mecanismo de ação que o dimeticone, por causar asfixia 

do piolho. Deve-se aplicar o produto sobre o cabelo seco e deixar atuar por 10 

minutos, procedendo-se à remoção dos piolhos mortos. 

 

3. Parafina 

Oficinal Limov Champô® 

A parafina do champô obstrui os orifícios da respiração dos piolhos e lêndeas levando à 

asfixia. Provoca também desidratação ao dissolver a camada de cera protetora do piolho. 

É ativo em apenas 10 min e não há necessidade de manter o produto no cabelo ou 

dormir com ele. Como não tem silicone, não deixa o cabelo oleoso e é de fácil remoção. 

 

 

4. Quassia amara 

a. Seta Natural Kit Piolhos® (Champô+Loção+Pente) 

Faz parte da sua constituição o "Complexo de Vinagre de Quassia amara", 

apresentando propriedades protetoras uma vez que é um inibidor de quitina, 

tendo ainda um papel importante no desprendimento e remoção de agentes 

externos. 

Deve-se aplicar a loção no cabelo seco, e deixar atuar durante a noite, de manhã 

deve aplicar o champô sobre o cabelo previamente molhado e deixar atuar por 

5 minutos. Após retirar a espuma com água, deve-se desembaraçar o cabelo 

com um pente normal e depois com o pente em aço inoxidável presente no kit. 

Para maior eficácia, este procedimento pode ser repetido por 14dias. 

 

b. AYA Champô® 

Contém quássia amara, espécie vegetal que lhe confere propriedades protetoras 

e pode ser usado diariamente. 

 

c. Champô TIOX® 

Deve aplicar o Champô TIOX sobre o cabelo e couro cabeludo molhado, 

assegurando uma completa distribuição da raiz até às pontas. De seguida, 

massajar suavemente. Por fim, deve enxaguar abundantemente com água. 



 

 

Devido ao seu principal constituinte quássia amara, possui um efeito repelente, 

podendo ser usado diariamente, quer como tratamento quer como processo 

preventivo. 

 

 

 

5. Óleo mineral 

PARANIX® 

Os piolhos não desenvolvem resistências, uma vez que se trata de um método 

físico e não químico. 

Aplicar no couro cabeludo e deixar atuar durante 10 minutos, de seguida 

enxaguar até fazer espuma, massajar bem e retirar a espuma com a água. 

Retirar os piolhos e lêndeas mortas com um pente fino e repetir o processo 

dentro de 7 dias. 

 

6. Permetrina 

Adultos e crianças a partir dos 6 meses 

a. Nix®creme 10 mg/g 

Após a lavagem normal aplicar com luvas e deixar atuar 10 min; enxaguar. 

Remover os piolhos com pente fino. 

Na maioria dos casos uma única aplicação é eficaz, no entanto pode-se repetir 

o procedimento após 7 a 10 dias. 

Após o tratamento, os piolhos podem continuar a mexer-se/contorcer-se 

durante 24 horas, o que é, geralmente, um sinal da paralisia induzida por NIX 

Creme e não um sinal de ineficácia do tratamento. 

 

b. Quitoso® espuma cutânea 10 mg/g 

Espalhar no cabelo seco, massajar durante 2 a 3 minutos e deixar atuar 10 

minutos. Lavar normalmente e repetir passados dentro de 8 a 10 dias. 

 

7. Fenotrina 

Adultos e crianças a partir dos 30 meses  

a. Parasidose® champô 2 mg/g 

2 aplicações consecutivas, deixando atuar durante 3 minutos em cada aplicação. 

É preferível não utiliza aconselhar este champô a grávidas ou em casos de 

amamentação. 

Não é recomendado em crianças com idade inferior a 30 meses 

 

PREVENÇÃO E PÓS-TRATAMENTO: 

 Foram desenvolvidas algumas fórmulas para uso preventivo, algumas referidas 

anteriormente, e outras como o caso de Pido K.O., que trata-se de um champô que ajuda a 

remover os piolhos e lêndeas mortas e que evita novas infestações. 
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%20GTP_0_0.PDF 

http://www.fullmarks.com.au/products/solution.aspx 

http://www.sanintergrupo.pt/oficinal/outros-cuidados/gama-oficinal/champo-tratamento-

pediculose/limov/ 
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Introdução 

O estágio curricular inserido no Mestrado integrado em Ciência Farmacêuticas 

completa um ciclo de estudos, sendo realizado no final dos 5 anos do curso com o 

objetivo principal da realização de uma aprendizagem prática do exercício da atividade 

farmacêutica. Neste tempo de estágio, o estudante tem a oportunidade de colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos assim como contactar com profissionais de saúde 

qualificados, permitindo uma preparação máxima para o exercício da profissão. 

No sentido de aprender as funções desempenhadas pelo farmacêutico no meio 

hospital, decidi incluir esta vertente no meu estágio, tendo sido realizado no Hospital 

Garcia de Orta (HGO), Almada. O presente relatório pretende relatar as experiências 

vivenciadas ao longo do estágio, assim como abordar todas as atividades desenvolvidas 

por um farmacêutico no meio hospitalar. 

O estágio teve duração de 2 meses, sob orientação do Dr. Armando Alcobia e 

acompanhamento de todos os farmacêuticos da farmácia do HGO. No primeiro dia do 

estágio o Dr. Armando realizou uma breve apresentação do espaço da farmácia e da 

equipa, e ficou definido que permaneceria 2 semanas em cada setor dos Serviços 

Farmacêuticos do HGO, à exceção da Informação e da Farmacotecnia, onde permaneci 

apenas 1 semana. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SF) constituem uma estrutura 

importante ao bom funcionamento dos cuidados de saúde prestados num hospital. 

Compete a este serviço assegurar a terapêutica medicamentosa dos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança da mesma, estabelecendo uma ligação com as equipas 

de cuidados de saúde, apostando na inovação e promoção de ações de natureza 

científica. 

Durante o estágio tive oportunidade de participar nas várias funções 

desempenhadas pelo farmacêutico, o que me permitiu perceber não só o funcionamento 

dos SF, mas também perceber o papel do farmacêutico hospitalar, tendo demonstrado 

ser uma mais-valia na minha formação. 

Tive ainda oportunidade de assistir a três formações. A primeira intitulada de 

“Acesso ao mercado dos medicamentos e Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) 

no panorama europeu”, que contou com Frederic Fleurette (Abbvie - Área internacional) 

e o Dr. João Martins (SiNATS/INFARMED), como oradores, e também com a presença 

do Dr. Armando Alcobia, que originou uma interessante discussão sobre novas 

vertentes em que o farmacêutico pode integrar. A segunda formação consistiu na 

apresentação do medicamento Stelara (ustecinumab) do laboratório Janssen, 

contribuindo deste modo para a consolidação de conhecimentos científicos sobre o 
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mesmo, assim como para a apreciação sobre o aliciante mercado da indústria 

farmacêutica. A última formação foi relativamente à comunicação com o doente - “Saúde 

comunicada e escrita para o grande público”, que contou com a presença da ex-ministra 

da Saúde Ana Jorge e as jornalistas Vera Arreigoso e Cláudia Borges.  
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Parte 1 – Relatório de estágio em farmácia 

hospitalar 

 

1. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

1.1. Definição, competências e organização dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares 

Os SF integram uma equipa de profissionais que garantem cuidados de saúde 

no âmbito dos produtos farmacêuticos, procurando a melhoria contínua dos cuidados 

prestados aos doentes. Embora apresentem autonomia técnica e científica, estão 

sujeitos à orientação por parte dos órgãos de Administração do Hospital. 

São responsáveis pela gestão do circuito dos medicamentos e de outros 

produtos farmacêuticos, tendo por base a racionalização do uso do medicamento, 

centrando-se no custo-benefício das terapêuticas disponíveis, assegurando a 

disponibilidade do medicamento certo ao doente certo, atendendo às suas 

necessidades. Deste modo, presam pela garantia de qualidade, eficácia e segurança 

dos medicamentos, minimizando possíveis erros. Deve ainda estar a seu cargo a 

monitorização da terapêutica e o circuito do medicamento experimental. 

O apoio aos serviços clínicos e disponibilização de informação, no âmbito dos 

medicamentos, também contemplam nas competências dos SF, e a sua direção está a 

cargo, obrigatoriamente, de um farmacêutico hospitalar (1). 

Tendo em vista as funções dos SF, estes estão organizados pelas diversas 

áreas, nomeadamente: 

 Seleção e aquisição; 

 Receção e armazenagem; 

 Preparação; 

 Controlo; 

 Distribuição; 

 Informação; 

 Farmacovigilância, farmacocinética e farmácia Clínica. 

 

1.2. Localização, instalações e equipamentos 

As novas instalações dos SF do HGO foram inauguradas em 2013, situando-se 

no piso 2 do hospital. A sua localização facilita a receção das encomendas, assim como 

a saída de medicamentos e produtos farmacêuticos aos diversos serviços clínicos. O 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | 2015 

4 

 

seu acesso está bem sinalizado e é junto a elevadores, facilitando também o acesso 

dos doentes em regime de ambulatório e profissionais de saúde à farmácia. 

O espaço físico está dividido pelas diversas áreas de trabalho, estando todas 

devidamente equipadas, garantindo o bom funcionamento da farmácia, sendo estas: 

 Área de atendimento a doentes em regime de ambulatório; 

 Gabinete do diretor dos SF; 

 Gabinete dos serviços administrativos; 

 Sala dos farmacêuticos; 

 Sala de Distribuição Tradicional ou Clássica (DTC); 

 Sala de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

 Balcão de atendimento aos serviços; 

 Cofre dos estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados; 

 Laboratório da farmacotecnia; 

 Sala de lavagem e esterilização; 

 Sala de reembalagem manual; 

 Sala de reembalagem automática; 

 Zona de receção de encomendas; 

 Armazém; 

 Câmara de preparação de bolsas para quimioterapia (citotóxicos); 

 Câmara de preparação de bolsas para nutrição parentérica; 

 Gabinete de ensaios clínicos; 

 Sala de reuniões (onde se localiza o Serviço de Informação dos Medicamentos). 

No anexo I encontram-se algumas fotografias do espaço físico das diferentes 

áreas da farmácia do HGO. 

 

1.3. Recursos humanos 

O HGO serve cerca de 350 mil habitantes dos concelhos de Almada e Seixal, 

sendo que em algumas áreas clínicas este número é alargado a todos os habitantes da 

Península de Setúbal, como Neonatologia e Neurologia. Dispõe de vários serviços e 

especialidades médicas como Pediatria, Obstetrícia, Cirurgia Vascular, Cardiologia, 

Hematologia, Endocrinologia, Medicina Nuclear, Reumatologia, Ortopedia, 

Neurorradiologia, Nefrologia, entre outros, que apoiam regularmente outros hospitais. 

Atualmente, o HGO conta com a colaboração de 2500 funcionários (2). 

No sentido de assegurar todas as necessidades da população que serve, no 

âmbito da terapêutica medicamentosa, a equipa da farmácia do HGO é constituída por 

13 farmacêuticos hospitalares, 12 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 12 
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Assistentes Operacionais (AO) e 1 Assistente Administrativo, sendo o Dr. Armando 

Alcobia o diretor do serviço e o técnico João Caetano, o técnico coordenador. Na 

ausência do Diretor Técnico (DT), as suas funções são assumidas pelo adjunto do 

diretor, ou seja, pela Dra. Anabela Gusmão. 

Os TDT são responsáveis pela preparação dos carros com a medicação dos 

diferentes serviços clínicos, e também pela preparação de medicamentos manipulados. 

Por sua vez, o transporte e a distribuição dos mesmos fica a cargo dos AO. Os 

farmacêuticos, independentemente da área em que estejam integrados, são 

responsáveis pela atualização e manutenção do ficheiro informático de medicamentos, 

dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, pela gestão do circuito do 

medicamento, com o auxílio da aplicação informática do serviço e pelo registo das 

intervenções farmacêuticas realizadas (3). 

 

1.4. Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento dos SF está adaptado às necessidades do hospital, 

garantido a dispensa dos medicamentos e produtos farmacêuticos indispensáveis ao 

doente. Desta forma, os SF, incluindo o atendimento ao público, ou seja, a doentes em 

regime de ambulatório, apresentam o seguinte horário de funcionamento com presença 

física: em dias úteis das 8:00h às 20:00h; e sábados, domingos e feriados das 9:00h às 

17:00h. No período desde o fecho da farmácia até às 24:00h, os SF são assegurados 

por um farmacêutico de prevenção que está de chamada ao hospital em situações de 

urgência. 

 

1.5. Sistema informático 

A informatização e atualização tecnológica das diferentes áreas e serviços do 

HGO visa a excelência dos cuidados prestados, contribuindo não só para o dinamismo 

dos colaboradores mas também para benefício do doente. 

Neste sentido, os colaboradores do HGO tem ao seu dispor um sistema 

informático da Glintt HS, o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

(SGICM). Este sistema, centrado no doente, permite que os principais intervenientes 

no plano terapêutico, ou seja, médicos, farmacêuticos e enfermeiros trabalhem na 

mesma plataforma tecnológica. Os farmacêuticos usam este sistema informático 

para realizarem a validação da prescrição, sendo posteriormente realizada a 

distribuição dos medicamentos. Também é através deste sistema que é feita a 

centralização da preparação de medicamentos, assim como a gestão de stocks, 

compras, armazenamento e dispensa de medicamentos em ambulatório. 
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A monitorização da terapêutica de doentes é realizada com auxílio do sistema 

informático Abbott Base Pharmacokinetics System® (PKS), que integra princípios 

de farmacocinética, permitindo aos farmacêuticos estabelecer regimes terapêuticos 

individualizados. 

 Os SF também têm acesso ao Sistema de Apoio ao Médico (SAM), sendo este 

um sistema onde contam dados relativos ao processo clinico do doente como o histórico 

do doente, análises e consultas. Deste modo, o farmacêutico consegue realizar um 

acompanhamento do doente mais eficaz. 

 

2. Circuito do medicamento e dos produtos farmacêuticos 

O circuito do medicamento e dos produtos farmacêuticos engloba vários 

processos, desde a sua seleção, aquisição e armazenamento, passando pela 

distribuição e acabando na administração do medicamento ao doente. A gestão 

deste circuito fica a cargo dos SF, de forma a garantir uma correta avaliação do 

custo-benefício dos produtos farmacêuticos e a segurança do doente. 

 

2.1. Seleção e aquisição 

As necessidades básicas terapêuticas dos doentes estão na base da seleção 

dos mesmos, e é da responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

que defende o uso racional do medicamento de forma a otimizar os recursos 

disponíveis. 

O Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) expõe as diretrizes 

de utilização dos medicamentos em meio hospitalar, ou seja, inclui uma seleção de 

medicamentos necessários à terapêutica adequada a situações recorrentes num 

hospital, assim como as suas regras e recomendações de utilização. O Despacho nº 

13855/2004 de 25 de Junho tornou o uso do FHNM uma obrigatoriedade por parte dos 

profissionais de saúde de um hospital (4). Caso o médico prescritor opte por um 

medicamento que não conste no FHNM, é necessário o preenchimento do formulário de 

“Justificação de Receituário de Medicamentos”. Este formulário é também exigido 

quando se trata de medicamentos que constem no FHNM mas que estejam identificados 

como sujeito a justificação. Os formulários são entregues ao DT da farmácia que por 

sua vez procede à autorização sob o mesmo, ou reencaminha para CFT. 

A aquisição dos medicamentos fica a cargo também dos SF em articulação com 

o Serviço de Gestão Logística, sendo que a escolha do fornecedor prende-se com o 

melhor preço e garantia de fornecimento. É ainda importante salientar que outros 

critérios são tidos em conta, como por exemplo o custo unitário de reembalagem, a 
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necessidade das soluções precisarem de ser reconstituídas e a facilidade de utilização 

em caso de emergência. No HGO o farmacêutico recorre ao Catálogo de 

aprovisionamento público da Administração Geral do Sistema de Saúde (ACSS) para 

efetuar a aquisição, sendo que por vezes é necessário recorrer aos pedidos de 

empréstimo por parte de outros hospitais. 

 

2.2. Receção e armazenamento 

A receção dos produtos destinados aos SF fica a cargo dos TDT, que devem 

confirmar o destinatário, a quantidade e a respetiva nota de encomenda ou guia de 

remessa, onde anotam o lote e o prazo de validade dos produtos a rececionar. 

Posteriormente, o AO responsável faz o registo informático e armazena os 

medicamentos e produtos farmacêuticos em local apropriado, sob orientação de um 

TDT. Desta forma, é garantida a manutenção dos produtos, respeitando as condições 

de armazenamento, ou seja, de uma regra geral, devem permanecer a temperaturas 

inferiores a 25ºC, a humidade relativa inferior a 60% e protegidos da luz solar. É 

necessário referir ainda que existem certos medicamentos que requerem condições 

especiais de armazenamento, como os que necessitam de refrigeração, os inflamáveis, 

os gases medicinais e os estupefacientes. Estas condições são sujeitas a 

monitorizações regulares e posteriores registos (5). 

 

2.3. Gestão de stocks 

Outra das funções do farmacêutico hospitalar passa pela gestão dos 

medicamentos e dos produtos farmacêuticos, tendo em foco a satisfação das 

necessidades dos doentes, racionalizando os recursos disponíveis. Tipicamente esta 

gestão tem por base a existência em stock, que deve ser comparado com o stock real, 

pelo que uma vez por ano os SF procedem à realização de um inventário, e quando são 

detetadas diferenças o farmacêutico deve averiguar a sua causa. E atendendo a um 

máximo e mínimo pré-estabelecido de acordo com as necessidades, todos os dias o 

farmacêutico responsável emite uma listagem de produtos lançados no ponto de 

encomenda. No HGO, presa-se pela rotação de stock pelo sistema First-Expire, First-

Out (FEFO), de modo a diminuir a rutura e perdas por caducidade. E uma vez emitido 

um alerta de segurança por parte do fabricante ou pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de saúde I.P. (INFARMED), é garantida a recolha imediata do 

medicamento em questão. 

O controlo dos prazos de validade dos produtos da farmácia do HGO está 

assegurado também pelo farmacêutico hospitalar, que todos os meses gera uma lista 

através do sistema informático, que lhe permite identificar os produtos a expirar no 
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espaço dos próximos três meses. Após a confirmação do prazo de validade, os produtos 

são devolvidos ao fornecedor, sendo que este ao aceitar o produto emite uma nota de 

crédito que pode ser usada posteriormente. Havendo a possibilidade de recusa por parte 

do fornecedor, o HGO tenta escoar os produtos para outros hospitais que utilizem essa 

medicação mediante o prazo de validade.  

 

2.4. Validação 

O farmacêutico hospitalar têm como principal função monitorizar a terapêutica 

dos doentes, deste modo garante a acessibilidade aos medicamentos prescritos, bem 

como deteta possíveis interações e efeitos adversos. Hoje em dia a prescrição é 

realizada através do sistema informático, onde consta a identificação do doente, data 

da prescrição, a designação do medicamento pela Denominação Comum Internacional 

(DCI) e indicação da dose, a forma farmacêutica, a via de administração, a duração do 

tratamento e a identificação do médico prescritor. 

No HGO o farmacêutico procede à validação das prescrições na parte da manhã 

dos serviços que lhe foram atribuídos. Durante a validação o farmacêutico deve verificar 

a informação referida anteriormente relativa à prescrição, corrigindo eventuais erros de 

dose de acordo com os medicamentos disponíveis na farmácia do HGO, e sempre que 

detetar incoerências deve contactar o médico ou o enfermeiro. 

Na parte da tarde o farmacêutico repete o processo, e procede às alterações 

realizadas pelos médicos no mapa do perfil farmacoterapêutico cedido à distribuição. 

 

2.5. Preparação e controlo de medicamentos 

Com vista à individualização da terapêutica de cada doente surgiu a necessidade 

de produção ou preparação de certos medicamentos em meio hospitalar, colmatando a 

sua inexistência no mercado, por exemplo, em neonatologia e pediatria é muitas vezes 

requerido o ajuste de doses e da forma farmacêutica de modo a facilitar a sua 

administração. 

A preparação destes medicamentos fica a cargo da farmacotecnia, setor este 

que apresenta locais distintos para a produção de produtos farmacêuticos estéreis, 

como as bolsas de nutrição parentéricas e os medicamentos citotóxicos, e não estéreis 

como os manipulados. 

 

2.5.1. Preparação de medicamentos não estéreis 

As formulações não estéreis são preparadas na sequência de um pedido em 

impresso próprio por parte do serviço requisitante, ou via informática, sendo possível 

este pedido ser realizado via telefónica na presença de uma prescrição. 
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A elaboração de procedimentos de trabalho no que diz respeito à técnica de 

preparação, condições de armazenamento, prazo de utilização e bibliografia para cada 

uma das formulações ficam a cargo do farmacêutico responsável pelo setor da 

farmacotecnica, sendo que estas normas são revistas a cada 6 meses. 

A preparação e rotulagem das formulações são realizadas pelo TDT, sendo este 

responsável pelo preenchimento das fichas de preparação. No HGO, existiam fichas de 

registro próprio para algumas preparações, nomeadamente, para papéis 

medicamentosos, misturas analgésicas para neutropénicos e preparação de 

granulados. 

Este processo de preparação é supervisionado pelo farmacêutico responsável, 

sendo que deve conferir sempre as fichas de preparação, quanto às matérias-primas 

utilizadas e respetivas quantidades, prazo de validade, rótulos e ainda analisar o aspeto 

da formulação. 

Quanto à distribuição destas preparações é importante referir que a sua dispensa 

é registadas em folhas próprias, sendo apenas registado a nível informático as matérias-

primas usadas. 

 

2.5.2. Preparação de medicamentos estéreis 

A preparação de medicamentos estéreis exige condições de trabalho especiais, 

de modo a diminuir ao máximo possíveis contaminações por microrganismos e outros 

agentes patogénicos. A produção deste tipo de formulações é realizada em áreas 

limpas, com antecâmeras para passagem de material e para o operador se equipar, 

bem como sob efeito de ar filtrado. O “Guia para o bom fabrico de medicamentos”, 

Portaria n.º 42/92, de 23 de Janeiro, estabelece as condições de boas práticas de fabrico 

na preparação de medicamentos estéreis (6). 

 

2.5.2.1. Preparação de medicamentos citotóxicos 

A descoberta de novos fármacos usados no tratamento de neoplasias veio 

contribuir para uma melhoria da qualidade de vida e da longevidade destes doentes. 

Sendo o farmacêutico hospitalar o responsável pela validação de protocolos 

oncológicos, pela manipulação de citotóxicos e pela dispensa dos mesmos, tomando 

um papel importante nesta área clínica. 

O processo de preparação inicia-se com a prescrição médica no sistema 

informático (SGICM), segundo protocolos de quimioterapia validados 

internacionalmente para cada tipo de neoplasia. Uma vez rececionada a prescrição é 

validada por um farmacêutico, devendo verificar:  

 Nome do doente, peso, altura e respetiva superfície corporal; 
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 Diagnóstico e nome do protocolo de quimioterapia, e número do ciclo de 

quimioterapia; 

 Datas do último e próximo tratamento, garantindo o tempo de intervalo 

apropriado; 

 Fármacos prescritos e a dose dos mesmos de acordo com a superfície corporal 

e peso, utilizando a forma de Calvert; 

 Forma farmacêutica, soluções de diluição a serem usadas e respetiva 

concentração; 

 Tempo de perfusão e via de administração; 

 Medicamentos prescritos como pré-medicação; 

 Nome do prescritor, assinatura e data da prescrição. 

Após a validação, o farmacêutico emite o mapa de produção e os rótulos, 

procedendo à preparação de tabuleiros por doente, onde são colocados para além dos 

documentos referidos anteriormente, todos os materiais e fármacos necessários à 

preparação dos medicamentos citotóxicos. No rótulo de cada formulação deve constar 

o serviço, o nome doente, o número do processo, o fármaco, a dose, o volume final e 

volume diluição, a solução de diluição e a estabilidade após preparação, sendo que 

cada rótulo é sujeito a dupla verificação. 

Os tabuleiros são colocados no interior da câmara de fluxo laminar vertical 

através de um transfer de dupla porta, onde já se encontra o operador devidamente 

equipado, sendo este o farmacêutico que realiza a preparação dos medicamentos e 

volta a colocá-los no transfer. O produto final é validado pelo farmacêutico responsável 

e é armazenado em condições adequadas até o AO proceder à sua distribuição. 

 

2.5.2.2. Preparação de Nutrição Parentérica 

Com a necessidade de fornecer nutrientes a doentes que não conseguem fazer 

a ingestão de alimentos pelas vias fisiológicas, surgiu a chamada Nutrição Parentérica 

(NP). No HGO preparam-se NP segundo o esquema de misturas binárias para 

administração por sistema em Y, sendo constituídas pela solução A, com aminoácidos, 

glucose, água, eletrólitos, oligoelementos e heparina, e pela solução B, que contém 

lípidos, vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. A sua preparação é realizada 

mediante prescrição médica, que é validade pelo farmacêutico. 

O farmacêutico deve analisar com especial cuidado a prescrição médica, tendo 

como principais objetivos (7): 
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 Calcular os aportes, por Kg/dia de aminoácidos, glucose, lípidos, eletrólitos 

(sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro e fósforo), vitaminas hidrossolúveis e 

lipossolúveis, oligoelementos e ainda aportes hídrico e calórico; 

 Calcular a concentração da glucose no volume total de NP; 

 Verificar a relação azoto/calorias não proteicas, que deve ser superior ou igual a 

150; 

 Confirmar que os aportes anteriores estão de acordo com os valores 

estabelecidos nos protocolos, atendendo à idade e situação clínica do doente; 

 Identificar qualquer omissão e/ou alteração significativa no aporte diário de 

nutrientes, comparando a prescrição atual com a anterior; 

 Verificar se a concentração de cálcio e fósforo não ultrapassa os valores de 

37mg e 60mg, respetivamente, em 100ml de volume total de NP; 

 Comprovar que a via e velocidade de administração estão de acordo com o tipo 

de NP formulada para o doente. 

Uma vez validada a prescrição, o farmacêutico emite o rótulo com a identificação 

do doente e do serviço, a data de prescrição, de preparação e de validade, o número de 

controlo da farmácia, que corresponde ao número sequencial atribuído à bolsa, a 

composição qualitativa e quantitativa, e o nome do farmacêutico responsável pela 

validação da prescrição médica e do operador. 

A preparação das bolsas de NP ficam a cargo de um TDT, que segue as 

indicações presentes no rótulo, e no final o farmacêutico procede à confirmação do 

produto final. O AO é responsável por entregar a NP no serviço requisitante. 

 

Ao longo do estágio tive oportunidade de acompanhar todo o processo de 

preparação de formulações não estéreis, assim como de preparações estéreis, 

verificando o papel redundante do farmacêutico no setor da farmacotecnia. 

 

2.6. Reembalagem de medicamentos 

A reembalagem de medicamentos permite a dispensa da dose correta ao doente, 

contribuindo assim para uma terapêutica focada na individualização. Deste modo, evita 

a manipulação dos medicamentos de forma incorreta, levando à diminuição de 

contaminações e de tempo por parte dos enfermeiros. Os medicamentos reembalados 

também têm um impacto positivo na distribuição a doente em regime ambulatório, 

permitindo o ajuste de quantidades e doses quando necessário. 

Sempre que possível os medicamentos devem ser dispensados em embalagens 

fornecidas pela indústria, mas uma vez embalados é importante que seja efetuada a 
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rotulagem dos mesmos procedendo à identificação por DCI ou nome genérico, da dose, 

da forma farmacêutica, do número de lote da reembalagem, do nome do hospital e prazo 

de validade. O prazo validade é alterado para o máximo de seis meses sempre que é 

necessário retirar o medicamento do blister, no caso das formulações sólidas. 

No HGO, esta tarefa é efetuada pelos AO, que têm ao seu dispor um 

equipamento semi-automático (Sargent, Auto-PrintTM Unit Dose Systems, Medical 

Packaging INC.), sendo que posteriormente os medicamentos reembalados são 

conferidos pelo farmacêutico responsável. A par deste processo são efetuados os 

registos com toda a informação necessária, incluindo o operador e o farmacêutico que 

conferiu, sendo arquivados em dossier próprio. 

 

2.7. Distribuição 

A distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos possibilita a dispensa 

dos mesmos aos doentes, fazendo com que chegue a cada doente o medicamento, 

dose e quantidades certas, levando a cabo o cumprimento da prescrição médica. No 

HGO os SF deparam-se com a distribuição a doentes em internamento e em 

ambulatório, sendo que no primeiro caso são adotados dois sistemas de distribuição: 

clássica ou tradicional, e em dose unitária e/ou individual.  

 

2.7.1. Distribuição Clássica ou Tradicional 

A DTC foi o primeiro sistema a ser instituído nos hospitais, e consiste na 

distribuição de medicamentos e produtos de saúde mediante pedido de um enfermeiro 

do serviço em causa. No HGO, uma vez realizado o pedido por parte do enfermeiro, o 

farmacêutico procede à confirmação da justificação, por exemplo, à verificação do 

medicamento prescrito e separa o mesmo, sendo transportado para o serviço clínico por 

um AO ou o próprio enfermeiro faz o levantamento na farmácia. A farmácia do HGO 

dispõe de serviços de transporte destes pedidos às 10:00, 11:30, 14:00 e 15:30 horas. 

Este sistema apresenta algumas desvantagens como o facto de a partir do 

momento que o pedido é enviado para o serviço deixa de haver controlo informático 

sobre o mesmo, podendo gerar desperdícios de recursos. Mas por outro lado, utiliza 

reduzidos recursos humanos e apresenta uma resposta mais rápida a cada doente em 

situações de emergência. 

Dentro desta distribuição grossista encontra-se a distribuição medicamentos por 

reposição de stocks nivelados, que se baseia na dispensa de medicamentos através da 

reposição periódica de um stock fixo acordado entre a farmácia e o serviço clínico de 

acordo com as necessidades do mesmo. Deste modo, os SF, que são responsáveis por 
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esta distribuição, asseguram a manutenção da qualidade dos medicamentos, sendo 

mais fácil o controlo sobre as condições de armazenamento e os prazos de validade. 

No HGO esta operação inicia-se com a ida do técnico ou farmacêutico ao serviço 

clínico, que procede ao registo das existências através de um Personal Digital Assistant 

(PDA) e verifica os prazos de validade dos produtos em stock. Este registo é verificado 

por um TDT, que fica responsável por separar a medicação em falta e posteriormente 

os AO procedem à reposição dos níveis de stock. A reposição de desinfetantes, meios 

de contrate radiológico e antisséticos ficam a cargo apenas dos TDT e AO. 

Na Urgência, piso 1 e piso2, e na Unidade de Cuidados Intensivos (U.C.I.) e 

Cirurgia de Ambulatório Geral existem os considerados stocks móveis, ou seja, existem 

carrinhos de medicamentos que são entregues na farmácia do hospital, e é aqui que se 

processa a reposição de níveis e verificação dos prazos de validade. 

 

2.7.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU surge para colmatar as desvantagens do sistema de distribuição 

clássica e tradicional, garantindo deste modo que o circuito do medicamento se 

processe de forma mais eficaz.  

Uma vez prescrita a medicação, via eletrónica, o farmacêutico responsável valida 

a mesma, são gerados mapas do perfil farmacoterapêutico de cada doente e só depois 

é realizada a separação dos medicamentos pelos TDT, com auxílio do Kardex®, sendo 

os medicamentos enviados por doente para as 24 horas que se seguem, ou seja, é uma 

distribuição centralizada no doente e diária, à exceção dos fins-de-semana e feriados, 

em que se realiza a distribuição para 48 ou 72 horas. 

Este sistema permite que o farmacêutico conheça melhor o perfil 

farmacoterapêutico do doente, contribuindo para uma maior segurança do doente, uma 

vez que reduz o risco de interações medicamentosas. Permite ainda ao farmacêutico 

diminuir desperdícios e efetuar a gestão de custos de forma mais pertinente. E por sua 

vez, os enfermeiros conseguem centralizar o seu trabalho nos doentes, tornam este 

sistema o mais adequado às necessidades de um hospital. 

 

2.7.3. Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório surgiu na 

necessidade de haver um maior controlo sobre o regime farmacoterapêutico no caso de 

certas patologias, sem que o doente tenha a necessidade de internamento, levando à 

diminuição de custos e riscos associados a este, bem como à melhoria da qualidade de 

vida do doente. 
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Este é um processo que não se limita ao ato de dispensa, engloba também a 

gestão de stocks, a informação cedida ao utente, a monitorização da adesão à 

terapêutica, a atualização de registo de consumos e número de doentes, bem como o 

processamento do receituário de acordo com a regulamentação em vigor (8). 

A medicação dispensada em regime de ambulatório é na sua maioria de uso 

exclusivo hospitalar ou no caso de certas patologias crónicas, levando a cabo 

comparticipações de 100% pelo estado, pelo que no HGO são cedidos os 

medicamentos a doentes com as seguintes patologias: 

 Esclerose lateral amiotrófica; 

 Esclerose múltipla; 

 Deficiência em hormona de crescimento; 

 Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil e psoríase em placas; 

 Hepatite C; 

 Vírus da imunodeficiência humana (VIH)/Sida; 

 Tuberculose; 

 Oncológicas; 

 Transplantados renais; 

 Hipertensão pulmonar. 

De acordo com a Circular Normativa nº 23/DSR de 29 de Dezembro de 2009, 

cabe aos SF assegurar às mães com infeção HIV/SIDA o acesso gratuito à fórmula para 

lactentes durante o 1º ano de vida da criança (dos zero aos 12 meses), pelo que a 

dispensa destes leites é realizada também no atendimento em ambulatório (9). 

Segundo a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 de 

Fevereiro de 1962 e o Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de Setembro, é permitida a venda 

de medicamentos em farmácia hospitalar “quando na localidade não exista farmácia 

particular; quando, em situação de emergência individual ou colectiva, se apure não 

haver no mercado local os medicamentos necessários; quando as farmácias pertençam 

a Santas Casas da Misericórdia que já possuam alvará de venda ao público.”(1). 

No HGO, os antirretrovirais estão organizados em esquema numerados, de 

acordo com as guidelines existentes para as patologias em questão, ou seja a 

associação de um fármaco Nucleósido Inibidor da Transcriptase Reversa (NITR) com 

um Não Nucleósido Inibidor da Transcriptase Reversa (NNITR) ou um Inibidor da 

Protease (IP), potenciados ou não pelo Ritonavir. A utilização destes esquemas, que se 

encontram no anexo II, facilita o processo de dispensa dos mesmos por parte do 

farmacêutico. 
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De um modo geral, o atendimento começa com o registo do número do processo 

do doente, procede-se à verificação das receitas eletrónicas válidas, selecionando a que 

apresenta a data mais próxima da atual, e antes de ser efetuado o registo da quantidade 

cedida deve-se verificar o histórico e a data da próxima consulta. Habitualmente a 

farmácia do HGO fornece medicamentos para um mês, à exceção de alguns com menor 

custo ou em caso do doente justificar a necessidade para mais tempo. 

No caso de utentes que realizem o levantamento pela primeira vez, o 

farmacêutico deve ter o cuidado de informar o doente do horário e normas de 

funcionamento da farmácia, precauções especiais dos medicamentos, posologias, e 

deve solicitar a assinatura do doente no consentimento informado, para além de 

fornecer ao doente a folha de informação. 

Segundo o Despacho n.º 13382/2012, de 4 de outubro, a prescrição de 

medicamentos a serem dispensados a doentes em regime de ambulatório tem de ser 

feita através de sistemas de prescrição eletrónica. No caso de dispensa de 

medicamentos biológicos a doentes externos ao HGO é necessário criar a prescrição 

no sistema informático, e registar no verso da receita o número da prescrição, o número 

do episódio, número do processo do utente, a data de cedência, as quantidades 

fornecidas, o lote e validade (10). 

É ainda no ambulatório que é preparada a medicação para os doentes 

abrangidos pelo Projeto de Acessibilidade. Este projeto visa o envio mensal da 

medicação dos doentes residentes em Faro, Beja e Évora, evitando a sua deslocação 

mensal. 

Durante o estágio, tive oportunidade de executar as tarefas atribuídas ao 

farmacêutico presente no atendimento em ambulatório, assim como proceder à 

preparação da medicação dos medicamentos para doentes inseridos no Projeto de 

Acessibilidade. 

 

2.8. Medicamentos sujeitos a legislação especial 

No hospital existem alguns medicamentos que requerem um controlo mais 

rigoroso, sendo que o circuito destes medicamentos difere dos restantes, desde a sua 

aquisição, armazenamento e dispensa. Desta lista fazem parte os 

estupefacientes/psicotrópicos e os derivados do plasma humanos, ou seja, os 

hemoderivados. 

 

2.8.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

As substâncias estupefacientes e psicotrópicas atuam no sistema nervoso 

central como depressores ou estimulantes, estando muitas vezes associadas ao seu 
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uso de forma ilícita. São usadas no tratamento de diversas doenças, mas apresentam 

elevado risco de dependência física e psíquica, bem como de sobredosagem, o que 

justifica o facto destes medicamentos serem sujeitos a legislação especial. 

 O “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos” e 

a “Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos” são 

regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro e pela Portaria n.º 981/98, 

de 8 de Junho, respetivamente, estabelecendo que estes medicamentos terão de ser 

armazenados num armário metálico com fechadura, nos SF e nos serviços de 

internamento (11),(12). 

Os SF e os serviços requisitantes ficam responsáveis por definir o stock de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos mais adequado a cada serviço, assim 

como controlar as quantidades e validades dos medicamentos existentes. 

Uma vez realizada a prescrição destes medicamentos e dada a sua falta em 

stock, o enfermeiro deve proceder ao preenchimento do requisito segundo o modelo nº 

1509 – Imprensa Nacional da Casa da Moeda e enviar o mesmo aos SF, que por sua 

vez verificam o número sequencial, a identificação do serviço clínico, o fármaco, a forma 

farmacêutica e respetivas dosagens, o nome dos doentes, a cama e o número do 

processo, assim como a quantidade registada em comparação com a quantidade 

requisitada (13). 

Após registo de saída no sistema informático, o farmacêutico deve separar os 

medicamentos pedidos, armazenando-os em sacos devidamente fechados e 

identificados com o serviço requisitante. Cabe ao AO proceder à entrega ao serviço em 

causa, sendo de carater obrigatório a identificação farmacêutico que validou e realizou 

o pedido na folha de registo, do AO e do enfermeiro que recebeu os medicamentos. 

 

2.8.2. Medicamentos derivados do plasma humano 

O circuito de medicamentos derivados do plasma humano está regulamentado 

pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95, de 25 de Janeiro e pelo Despacho 

conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro (14),(15). Sendo estes medicamentos 

preparados à base de componentes do sangue, como albumina, fatores de coagulação 

e imunoglobulinas, acarretam riscos de contaminação, levando à transmissão de 

doenças, e por este motivo exigem um controlo maior. 

Tal como os estupefacientes e psicotrópicos, o circuito dos hemoderivados, 

nomeadamente a requisição, a distribuição e a administração dos mesmos obedecem 

a um registo oficial, nomeadamente no modelo nº 1804 da Imprensa Nacional Casa da 

Moeda, deste modo é facilitada a rastreabilidade de uma eventual contaminação. Este 

modelo exige o preenchimento do quadro A e B por parte do médico prescritor, onde é 
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identificado o mesmo, o doente, o hemoderivado em questão, a dosagem, a frequência, 

a duração do tratamento e respetiva justificação. Quando o pedido é recebido nos SF, 

o farmacêutico responsável preenche o quadro C, registando o lote e quantidade 

fornecida, a origem e o número de certificado do INFARMED, devendo ainda assinar e 

colocar a data do envio. Por último, estes medicamentos são entregues pelo AO no 

serviço requisitante, e o enfermeiro deve conferir os mesmos. 

 

Durante o estágio, tive oportunidade de acompanhar todo o processo, e proceder 

à separação de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados para posterior 

entrega no serviço clínico. 

 

3. Farmácia Clínica 

O papel do farmacêutico não passa apenas pela dispensa e fabrico de 

medicamentos. Hoje em dia a intervenção farmacêutica é centralizada no doente, 

permitindo um maior vigor no exercício da sua atividade. Desta forma, o farmacêutico 

faz parte das equipas clínicas, trabalhando em conjunto com médicos e enfermeiros, 

visando o melhoramento dos cuidados de saúde prestados a cada doente, contribuindo 

significativamente para a redução das taxas de mortalidade e morbilidade. 

No HGO a interação entre os diversos profissionais de saúde está bem 

vinculada, sendo que a ação do farmacêutico é privilegiada e garante o bom 

funcionamento dos serviços. 

 

3.1. Farmacovigiância 

Outra área de intervenção do farmacêutico hospitalar é a farmacovigilância, esta 

define-se como um conjunto de atividades de deteção, registo e avaliação das reações 

adversas a medicamentos, com o principal objetivo de melhorar a qualidade e a 

segurança do medicamento (16). Uma Reação Adversa a Medicamentos (RAM) é uma 

resposta prejudicial e indesejada a um medicamento que ocorre com doses 

habitualmente usadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento ou para modificação de 

funções fisiológicas (17). 

A notificação de RAM pode ser feita pelo farmacêutico ou outros profissionais de 

saúde, como médicos e enfermeiros, assim como o próprio utente. E para tal, apenas é 

necessário aceder ao portal RAM através do link 

http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage, ou proceder-se ao 

preenchimento das fichas de notificação de RAM do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância e enviar ao INFARMED ou às Unidades Regionais de 

Farmacovigilância, estas notificações também são aceites via telefónica (17). 
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A informação mínima a notificar passa pela descrição da RAM, identificando o 

medicamento em questão, deve-se ainda referir alguns dados sobre a pessoa que 

sofreu a RAM e registar os contatos do notificador (16). Assim, quando confrontado com 

uma RAM, o farmacêutico tem o dever de reportar o sucedido. 

 

3.2. Farmacocinética 

A monitorização terapêutica de fármacos, também conhecida como 

monitorização farmacocinética, é da competência dos SF, e promove o aumento de 

eficácia, segurança e adesão ao regime terapêutico por parte do utente. Esta atividade 

permite ao farmacêutico desempenhar as suas funções de avaliar a terapêutica prescrita 

com maior fundamento e individualização, com base na evolução do estado clínico do 

doente, e pode ser solicitada ao farmacêutico ou efetuada por iniciativa própria. 

Existem três principais razões que justificam a realização da monitorização 

terapêutica, a estreita margem terapêutica, a variabilidade na resposta farmacológica e 

as complicações fisiopatológicas e clínicas. Com base nestas justificações, a seleção 

dos doentes é realizada mediante os seguintes critérios (18):  

 Insuficiência renal; 

 Idade superior a 65 anos; 

 Tratamento antibiótico prolongado (superior a 10 dias); 

 Doses de antibióticos superiores às habituais; 

 Terapêutica concomitante com fármacos nefro e ototóxios; 

 Doentes em diálise; 

 Obesidade; 

 Ventilação mecânica; 

 Utilização de aminas simpaticomiméticas; 

 Doentes oncológicos; 

 Doentes internados em U.C.I. 

A monitorização terapêutica de fármacos inclui a determinação da Concentração 

máxima (Cmax) ou pico, que corresponde à concentração obtida quando a taxa de 

absorção iguala à taxa de eliminação e depende do tempo de semivida do fármaco; e 

da Concentração mínima (Cmin) ou vale, sendo esta a concentração mínima que o 

fármaco atinge na concentração sanguínea e deve ser obtida imediatamente antes da 

administração de nova dose. 

Para a determinação destes parâmetros utiliza-se o programa PKS (PKS; Abbott 

Diagnostics Division), que com recurso a modelos farmacocinéticos desenvolve 

equações matemáticas que descrevem a evolução temporal das concentrações de 
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fármaco e seus metabolitos nos fluidos biológicos, sendo que na Figura 1 está 

representado um exemplo desta determinação. Este perfil farmacocinético é traçado 

com base nos dados clínicos de rotina do doente em conjunto com dados de populações 

de doentes de características semelhantes às do doente monitorizado, ou seja, 

utilizando o método Bayesiano.  

Uma vez realizada a determinação da Cmax e da Cmin e identificadas 

discrepâncias, o farmacêutico deve contactar o médico e o enfermeiro do serviço clínico 

e sugerir alteração ao regime posológico, identificando a dose e quando deve ser 

efetuada a próxima toma. 

No HGO, os fármacos sujeitos à monitorização terapêutica são a amicacina, a 

gentamicina e a vancomicina. Durante o estágio tive oportunidade de proceder à sua 

realização sob orientação de um farmacêutico, sendo que se tratavam de doentes com 

insuficiência renal, sob regime terapêutico de vancomicina. 

 

 

Figura 1 - Evolução temporal das concentrações de fármaco e seus metabolitos nos fluidos 

biológicos. 

 

3.3. Ensaios clínicos 

O Decreto-Lei nº 102/2007 de 2 de Abril define os princípios e as diretrizes de 

boas práticas clínicas aplicáveis à realização de ensaios clínicos com medicamentos 

experimentais (19). 

Após a autorização por parte do INFARMED, o farmacêutico hospitalar adota as 

funções de gestão dos medicamentos. A seleção dos doentes participantes no ensaio 

clínico está a cargo dos médicos, sendo que cabe ao farmacêutico validar as 
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prescrições, proceder à despensa do medicamento e informação relevante sobre o 

mesmo, assim como realizar a monitorização dos ensaios clínicos. Inerente a estas 

funções, estão os registos referentes aos ensaios clínicos, devendo manter a articulação 

com a Comissão de Ética e com a Comissão de Investigação, comunicando possíveis 

efeitos adversos observados e a aderência à terapêutica. O farmacêutico é ainda 

responsável pela receção e conservação do medicamento em estudo. 

Deste modo, o farmacêutico toma um papel preponderante na segurança do 

participante e na credibilidade dos dados do ensaio clínico em questão. 

 

3.4. Visitas aos serviços clínicos 

Os diversos serviços médicos estão atribuídos a diferentes farmacêuticos, sendo 

que aquando das visitas médicas semanais, o farmacêutico responsável pelo serviço 

tem uma participação ativa. Durantes as visitas o farmacêutico tem oportunidade de 

acompanhar a evolução do doente e fazer uma verificação personalizada da terapêutica, 

podendo intervir sempre que necessário, tanto no sentido de esclarecer dúvidas, 

facultando informação necessária aos restantes membros da equipa, como no 

encaminhamento de mudança de regime terapêutico.  

Durante o estágio, tive oportunidade de integrar em diversas visitas médicas 

semanais, para além das visitas regulares que são realizadas pelos farmacêuticos para 

verificações de stoks. Acompanhei os farmacêuticos responsáveis nas visitas a Cirurgia 

I e II, a Medicina e a Neurocirurgia. Numa das visitas foi solicitado à farmacêutica 

presente que estabelecesse a troca do regime terapêutico de um doente que 

apresentava infeção dos tecidos moles, sendo que o antibiograma realizado demonstrou 

que se tratava de uma bateria sensível à penicilina, mas uma vez que o doente iria ter 

alta, seria necessário a prescrição de um antibiótico na forma oral. Após consultar o 

processo clínico do doente, sugerir a toma de cefradina, ou seja uma cefalosporina de 

1ª geração, no regime terapêutico de 1g, 2 vezes por dia, com duração de 5 dias de 

tratamento. Sendo este um dos exemplos da intervenção do farmacêutico durante as 

visitas, embora este tipo de informação seja muitas vezes solicitado também via 

telefónica. 

   

3.5. Informação e intervenções farmacêuticas 

A informação sobre os medicamentos destaca-se com elevada redundância, não 

só no que diz respeito ao esclarecimento de dúvidas por parte de outros profissionais 

de saúde e doentes, mas também na seleção do medicamento a ser utilizado, 

promovendo a racionalização da terapêutica. 
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O elevado número de fármacos, a crescida complexidade da terapêutica e a 

existência de um grande número de publicações científicas torna a avaliação da 

informação cada vez mais importante. Esta avaliação deve ser objetiva e clinicamente 

orientada, tendo sempre presente a promoção comercial a que os medicamentos são 

sujeitos assim como os seus custos. 

Existem três tipos de fontes de informação (20):  

 Fontes primárias, ou seja, estudos de investigação originais, que embora sejam 

mais atualizadas carecem de avaliação crítica sobre metodologias e conclusões; 

 Fontes secundárias, das quais fazem parte resumos ou revisões da literatura 

primária; 

 Fontes terciárias, que são os livros de referência ou bases de dados de texto 

completo, que embora de fácil acesso, apresentam-se como menos atualizadas. 

O farmacêutico nesta área toma assim um papel importante ao desenvolver 

atividades de pesquisa sobre os medicamentos, prestando apoio às comissões 

hospitalares, com especial destaque a CFT, procedendo à informação de novos 

medicamentos, realização de revisões literárias. Fica ainda a seu cargo a análise 

farmacoeconómica dos medicamentos, do valor terapêutico acrescentado por novos 

fármacos solicitados e da utilização dos fármacos de justificação obrigatória. Não 

esquecendo de atender a todas as solicitações de informações por parte dos serviços, 

de forma objetiva, assim como ter a iniciativa de partilhar a informação com os outros 

profissionais de saúde. 

No HGO a farmacêutica responsável pelo setor da informação é a Dr. Ana 

Leandro, sendo que durante o meu estágio tive oportunidade de acompanhar o seu 

trabalho, e cheguei a elaborar um documento dos doentes com hepatite C, com o 

respetivo início da terapêutica e a quantidade de medicamentos cedidos, assim como 

com a carga viral inicial e das últimas análises realizadas. Neste sentido foi realizada 

uma análise crítica à efetividade do tratamento e com recurso ao portal da hepatite C, 

foi feita a verificação da autorização do tratamento dos respetivos doentes, sendo neste 

sentido demonstrado mais uma das funções inerentes ao farmacêutico responsável por 

este setor, ou seja, a monitorização da utilização dos medicamentos. 

 

3.6. Comissões técnicas 

As comissões de apoio técnico surgiram na sequência do Decreto de Lei nº 3/88 

de 22 de Janeiro, que pressupõe alterações na gestão hospital, marcando uma evolução 

do conceito de unidade hospitalar (21). 

De acordo com a legislação em vigor e por Despacho do Conselho de 

Administração, o HGO dispõe dos seguintes órgãos de apoio técnico (22):  
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 Comissão de ética; 

 Comissão de qualidade e segurança do doente; 

 Comissão de controlo da infeção hospitalar; 

 Comissão de higiene e segurança no trabalho; 

 Comissão de farmácia e terapêutica; 

 Comissão de coordenação oncológica; 

 Comissão técnica de certificação de interrupção da gravidez; 

 Comissão de normalização de produtos e equipamentos; 

 Comissão de catástrofe e de emergência; 

 Comissão de hemoderivados; 

 Comissão médica; 

 Comissão de enfermagem. 

Em três destes órgãos estão presentes representantes dos SF, nomeadamente, 

na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), na Comissão de Ética e na Comissão 

de Controlo da Infeção Hospitalar (CCI). 

A CCI rege-se pelo Despacho do Diretor-Geral de Saúde de 23/08/96, tendo em 

foco “prevenir, detectar e controlar as infecções nos estabelecimentos de saúde, 

promovendo acções neste âmbito, em articulação com os vários departamentos, 

serviços, unidades e demais órgãos técnicos” (23). Por sua vez, compete à Comissão 

de Ética garantir a dignidade e integridade humana em questões de saúde. Durante o 

período de estágio, um dos casos de intervenção da Comissão de Ética a que assisti 

prendia-se ao facto de uma senhora querer engravidar do seu marido que se encontrava 

em morte cerebral, tratando-se assim de uma situação delicada. 

A CFT funciona como vínculo entre os serviços de prestação de saúde e os SF, 

ficando a seu cargo a avaliação mensal dos dados de consumo de medicamentos e 

seus custos, a avaliação do cumprimento do formulário e as suas adendas, assim como 

a avaliação da introdução de novos medicamentos no formulário hospitalar. Tem ainda 

por dever, definir e colocar em prática uma política de informação sobre os 

medicamentos (24). 
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Parte 2 – Trabalhos desenvolvidos 

1. Renovação de etiquetas 

Durante o estágio no HGO foi-me solicitado a continuação de um trabalho 

desenvolvido por estagiários anteriores, nomeadamente, a implementação de normas 

emitidas pela Direção-Geral de Saúde, no que diz respeito à sinalização de 

medicamentos de risco acrescido e medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) 

(25),(26). 

Neste sentido, e em conjunto com os restantes estagiários, procedeu-se à 

alteração das etiquetas dos medicamentos referidos anteriormente nos serviços 

médicos, como Urgências, Otorrino, Neurocirurgia, Pediatria, Neonatologia e 

Neurologia. Na Figura 2 encontra-se exemplificado as novas etiquetas, sendo que os 

medicamentos LASA encontram-se sinalizados de amarelo e os de risco acrescido de 

vermelho, com as respetivas cores de acordo com a forma farmacêutica em questão. 

 

Figura 2 – Exemplo das etiquetas, com sinalização dos medicamentos LASA e de risco 

acrescido. 

 

2. Registo de ocorrências internas 

Um outro trabalho de caráter prático foi-me solicitado, nomeadamente, o 

desenvolvimento de um sistema de intervenções dos SF do HGO. Neste projeto tive 

oportunidade de identificar questões relevantes do dia-à-dia dos trabalhadores da 

farmácia do HGO, incluindo farmacêuticos, técnicos e auxiliares, e que muitas vezes 

não são notificados. De forma a simplificar o registo de todo o tipo de ocorrências nos 

diversos sectores da farmácia e também a sua análise, em conjunto com a estagiária 

Mariana Mira, criei formulários em papel e no GoogleDrive. Uma vez analisados e após 

medidas de atuação, estes formulários visam melhorar o funcionamento da farmácia do 

hospital. No anexo III encontram-se a apresentação em PowerPoint do trabalho de 

desenvolvido que serviu de meio de explicação aos farmacêuticos do HGO. 
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Conclusão 

O farmacêutico hospitalar exerce várias funções, que em articulação com os 

restantes profissionais de saúde, garante a segurança do medicamento e do doente. 

Durante o estágio no HGO tive oportunidade de acompanhar de perto o papel do 

farmacêutico e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. Deste modo, o estágio em farmácia hospitalar 

contribuiu para o meu crescimento, tanto a nível profissional como pessoal. 

A versatilidade do farmacêutico, por vezes, é desconhecida por parte da 

sociedade em geral, sendo que o seu reconhecimento fica esquecido. Neste sentido é 

importante perceber que o farmacêutico não se limita à simples dispensa de 

medicamentos, assumindo a responsabilidade na distribuição dos mesmos e na 

melhoria da qualidade vida do doente. 

Ao longo dos 2 meses de estágio presenciei variadas intervenções dos SF do 

HGO, na promoção do medicamento e da personalização do perfil farmacoterapêutico 

de cada doente, contribuindo para uma melhoria dos cuidados de saúde prestados. 

Concluindo, o estágio superou as minhas espectativas, permitindo a proximidade com 

a realidade vivenciada pelo farmacêutico num hospital, assim como o enriquecimento 

intelectual como futura profissional de saúde.  
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Anexos 

Anexo I - Fotografias do espaço físico de algumas áreas da farmácia do HGO 

 

 

Reembalagem Manual e Reembalagem Automática  

 

 

Farmacotecnia 

 

 

Misturas estéreis 

 

 

Distribuição 
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Atendimento a doentes em regime de ambulatório 

 

 

Sala dos Serviços Farmacêuticos 
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Anexo II – Esquemas dos antirretrovirais dispensados a doentes em regime de 

ambulatório 
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Anexo III – Apresentação do sistema de intervenção dos serviços farmacêuticos 

do Hospital Garcia de Orta 
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