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Resumo: 

Este relatório foi realizado ao longo do meu estágio que decorreu na Farmácia Costa Gomes 

entre os meses de janeiro e abril de 2014, sendo este constituído por duas partes a seguir expostas: 

A Parte 1 reúne três trabalhos diferentes realizados ao longo do referido estágio.  

A Parte 2 corresponde a uma descrição do funcionamento da Farmácia Costa Gomes e das 

principais atividades efetuadas.  

O primeiro trabalho (da Parte 1) é sobre um novo fármaco antidiabético oral, inibidor da 

dipeptidil peptidase-4, a Linagliptina. Após uma pesquisa sobre este recente fármaco, apercebi-me 

que se trata de um inibidor da dipeptidil peptidase 4 com uma algumas características que o 

diferenciam dos restantes fármacos da classe, como por exemplo, a linagliptina não necessita de 

ajuste da dosagem para ser utilizada por doentes com compromisso renal ou hepático. Achei que 

seria interessante a recolha de mais informação sobre este fármaco recente, de forma a aumentar o 

meu conhecimento sobre o tema mas também para contribuir para a formação dos profissionais da 

farmácia. Assim, criei um documento no qual resumo as características mais importantes sobre a 

linagliptina. Esse documento foi depois arquivado na Farmácia Costa Gomes e é utilizado para 

consulta pelos vários profissionais. 

O segundo trabalho é sobre a acne. Uma vez que esta é uma doença inflamatória cutânea muito 

frequente que afeta grande parte da população jovem, achei que seria importante a sensibilização e 

educação dos jovens sobre qual a origem desta doença e como minimizar o seu aparecimento. 

Optei por isso por realizar uma pesquisa sobre este tema, que resumi no documento presente neste 

segundo trabalho. A partir dessa informação criei panfletos informativos direcionados para jovens 

adolescentes. Para além disto, e uma vez que o tratamento precoce da acne é fundamental, elaborei 

também panfletos para os profissionais de saúde sobre o aconselhamento farmacêutico na acne, 

pois considero fundamental um eficaz aconselhamento dos doentes com acne e encaminhamento 

para o médico sempre que necessário. 

O terceiro trabalho consiste no seguimento farmacoterapêutico de vários utentes da Farmácia 

Costa Gomes. Acompanhei utentes que por algum motivo me demonstraram não estar a obter o 

máximo benefício da sua farmacoterapia. Através do seguimento farmacoterapêutico destes, pude 

aperceber-me das suas necessidades relacionadas com os medicamentos, detetar problemas 

relacionados com a farmacoterapia, bem como prevenir e resolver resultados negativos associados 

à medicação, tendo como principal objetivo melhorar a sua qualidade de vida.  

A Parte 2 aborda as restantes atividades desenvolvidas ao longo do estágio, os conhecimentos 

adquiridos bem como a estrutura e funcionamento da Farmácia Costa Gomes. 
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IC50 – Concentração de fármaco necessária para inibir 50% da atividade do seu alvo 
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Parte 1 

I- Novo antidiabético oral Inibidor da dipeptidil peptidase 4: Linagliptina 

Durante o meu estágio em Farmácia Comunitária apercebi-me da existência de um antidiabético 

oral recente, a Linagliptina, comercializado em Portugal com o nome comercial TRAJENTA ® 

(Boehring Ingelheim e Lilly). Comecei por recolher alguma informação sobre este novo fármaco e 

percebi que se trata de um inibidor da dipeptidil peptidase 4 (DDP-4), com algumas características 

que o diferenciam dos restantes fármacos que constituem a classe.  

Achei que seria interessante a recolha de informação sobre este novo fármaco, não só para 

aumentar o meu conhecimento, mas também para contribuir para o aumento da formação dos 

profissionais da Farmácia. Assim, optei por reunir neste documento as características mais 

importantes sobre este novo fármaco, para poder deixá-lo como arquivo na Farmácia.  

1. Diabetes 

1.1. Caraterização da doença 

Segundo a World Healht Organization (WHO), a diabetes mellitus é uma doença que consiste 

numa insuficiente produção de insulina por parte do pâncreas ou numa inefetividade da insulina 

produzida, podendo esta ser adquirida ou obtida por hereditariedade [1].Tal deficiência resulta num 

aumento da concentração de glucose no sangue, que por sua vez, origina danos a diferentes níveis 

nos vários sistemas do corpo humano, em particular nos vasos sanguíneos e nos nervos [1]. 

A insulina e o glucagon, hormonas chave para o controlo dos níveis de glicemia, são produzidas 

pelos ilhéus de Langerhans do pâncreas. Após uma refeição, aumenta a concentração de glucose a 

nível sanguíneo, o que vai estimular a libertação de insulina pelas células beta do pâncreas [2;3]. A 

insulina, por sua vez, vai permitir aumentar a captação da glucose por parte das células, reduzindo 

assim os níveis glicémicos. O glucagon apresenta um padrão oposto, pelo que o aumento da 

glicemia tem um efeito inibitório da sua secreção, como podemos verificar na Fig.1 no Anexo 1 [3]. 

 

A Diabetes é classificada em dois tipos principais: 

Diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) (anteriormente designada por diabetes insulinodependente): 

Neste caso, o pâncreas não é capaz de produzir insulina, que é essencial para a sobrevivência. 

Resulta de uma agressão autoimune das células beta pancreáticas que conduz à sua destruição. Este 

tipo de diabetes surge geralmente em crianças e adultos jovens. No entanto, u ltimamente, tem 

vindo também a ser observado em fases mais avançadas da vida [1;4;5].  

Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) (anteriormente denominada por diabetes não insulino 

dependente): Pode resultar de hiperinsulinémia e insulinorresistência, este tipo corresponde à 

maioria dos casos de DMT2 e está relacionado com o estilo de vida sedentária e dieta com elevado 

valor energético, muitas vezes ocorre associado ao síndrome metabólico (hiperglicemia, 

hiperinsulinémia, hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade) aumentando deste modo o risco 

cardiovascular [4, 5]. A DMT2 pode resultar também de hipoinsulinémia por secreção pancreática 



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária   2 

 

deficiente, devido à falência da secreção de insulina por exaustão das células beta (pós 

hiperinsulinismo e insulinorresistência).  

1.2. Terapêutica 

O tratamento da diabetes tem como objetivo não só a normalização dos níveis de glicemia, mas 

também a normalização dos restantes fatores de risco, como tensão arterial, perfil lipídico e 

obesidade [5]. 

Diabetes tipo 1: 

Os doentes com DMT1 podem ter uma vida saudável e sem grandes limitações desde que façam 

o tratamento de forma adequada [5]. Na Tabela1 do Anexo 1 podemos ver o tratamento 

recomendado para DMT1 [5]. 

Diabetes tipo 2: 

A primeira intervenção que deve ser feita no individuo ao qual é diagnosticada esta doença, 

consiste na alteração do estilo de vida. O doente deve optar por uma dieta nutricional adequada e 

deve praticar atividade física diariamente. Muitas vezes, esta primeira etapa é o suficiente para 

manter a diabetes controlada, pelos menos durante alguns anos [5]. Na Tabela 2 do Anexo 1 

podemos ver o tratamento recomendado para DMT2 [5;6]. 

1.3. Hormonas Incretinas GIP e GLP-1 

As incretinas são hormonas gastrointestinais, produzidas a nível intestinal, que são importantes 

na regulação do metabolismo da glucose. São elas o GIP (polipéptido insulinotropico dependente 

da glucose) e GLP-1 (péptido semelhante ao glucagon) [7;8]. 

O GIP é um péptido constituído por 42 aminoácidos produzido pelas células K situadas a nível 

do duodeno e jejuno, enquanto que GLP-1 é produzido pelas células L situadas  no duodeno e na 

porção distal do intestino delgado e colon [7; 8]. 

Ambas são secretadas poucos minutos após a ingestão de alimentos e facilitam a rápida 

utilização dos nutrientes, estimulando a secreção da insulina e a diminuição dos níveis de glucose 

após a refeição. Tanto a GIP como a GLP-1 exercem um efeito marcante nas células beta 

pancreáticas através da sua ligação a recetores específicos que pertencem a sete domínios 

transmembranares associados à proteína G [8].  

Para além da libertação de insulina, existem outras ações fisiológicas mediadas pela GLP-1 e 

GIP. A nível das células alfa pancreáticas, a GLP-1 inibe a secreção de glucagon, provavelmente de 

forma indireta, via secreção de somatostatina e através dos seus efeitos na libertação de insulina [8]. 

Nas células beta, tanto GIP como GLP-1, têm demonstrado promover a proliferação e a 

sobrevivência das mesmas [8]. Para além disto, a GIP promove, ainda, o armazenamento de energia 

por ação direta a nível do tecido adiposo; potencia a formação dos ossos por estimulação da 

proliferação dos osteoblastos e por inibição da sua apoptose [8;9]. A GLP-1 induz a inibição da 

ingestão de alimentos e do aumento de peso; induz também o retardamento do esvaziamento 

gástrico, o que pode atenuar o aumento da glicemia associado à refeição [8; 9]. 
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Ambas as incretinas apresentam um tempo de semivida curto, podendo ser rapidamente 

inativadas (pela DDP-4) [8;9]. A DDP-4, tem capacidade de cortar a porção n-terminal das 

integrinas, resultando assim, péptidos biologicamente inativos que são incapazes de estimular a 

secreção de insulina [8,9]. 

Desta forma, a inibição da enzima DDP-4 tem como objetivo prevenir a degradação das 

incretinas, o que se tem revelado uma promissora estratégia terapêutica [8;9]. 

A DDP-4 é uma protéase da serina composta por 766 a aminoácidos. Esta tem capacidade de 

quebrar a porção n terminal de péptidos com resíduos de prolina e alanina na penúltima posição [8]. 

Encontra-se largamente distribuída por todo o corpo (rins, intestino, fígado, baço, placenta, 

glândulas suprarrenais, linfócitos e células endoteliais) [8]. 

As incretinas, GLP-1 e GIP, são os únicos substratos da DDP-4 que foram corretamente 

validados em humanos [10]. A DDP-4 tem um papel importante na regulação de outros péptidos 

como a adenilcilase da glândula pituitária (PACAP) e do péptido libertador de gastrina (GRP) [10]. 

No entanto, em humanos esses péptidos não demonstraram ser relevantes in vivo para esta enzima 

[10]. 

 

2. Inibidores da DDP-4 como alternativa terapêutica 

Como já referido anteriormente, o ponto chave para a prevenção e tratamento da diabetes tipo 2 

são as alterações do estilo de vida. No entanto, a maioria dos pacientes não vai atingir os níveis de 

glicemia desejados com esta medida isoladamente. Sendo, por isso, essenciais intervenções 

farmacológicas.  

Ao fim de um tratamento continuado com antidiabéticos orais, muitas vezes, ocorre um 

contínuo declínio da função das células beta. O tratamento ideal para a diabetes tipo 2 deve 

preservar o funcionamento destas células. 

É muito importante ter em conta os efeitos adversos e contraindicações aquando da seleção da 

terapêutica para cada doente. Os efeitos adversos mais comuns na terapêutica para a diabetes tipo 2 

incluem hipoglicemia, desconforto gastrointestinal, ganho de peso e retenção de fluídos [11]. 

Algumas alternativas terapêuticas estão mesmo contraindicadas em doentes com insuficiência 

hepática, insuficiência renal e insuficiência cardíaca congestiva [11]. 

Atualmente, pretendem-se fármacos que corrijam a doença, evitem complicações associadas e 

atrasem a progressão da mesma. Pretende-se, também, que os fármacos sejam fáceis de tomar, 

tenham boa tolerância baixo risco de interação fármaco-fármaco e baixo risco de causar os efeitos 

secundários referidos anteriormente [11]. É ainda fundamental que o tratamento não só ajude na 

prevenção das complicações a longo prazo, mas também que possa ser uma opção terapêutica para 

as pessoas que já apresentem complicações como doença renal [11]. 

Os inibidores da DDP-4 são uma nova classe terapêutica com várias características 

interessantes. Outros fatores além da glucose podem levar à secreção de insulina por parte das 
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células beta incluindo as hormonas incretinas. Os inibidores da DDP-4 potenciam a capacidade do 

corpo controlar a glicemia através da libertação de hormonas incretinas [11]. 

2.1. Linagliptina: estrutura química, seletividade e duração de ação 

Alguns inibidores da DDP-4, como a vildagliptina e a saxagliptina, mimetizam a DDP-4, ao 

passo que outros não mimetizam, como é o caso da sitagliptina e da alogliptina e linagliptina [12]. 

Estes fármacos têm capacidade de inibir a DDP-4 por competição no local de ligação do substrato 

(a nível extracelular). A linagliptina apresenta uma estrutura química derivada de uma xantina o 

que a diferencia dos restantes fármacos da mesma classe, refletindo-se em diferentes propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas por ela apresentadas [11,12]. 

A linagliptina apresenta excelente seletividade para a enzima DDP-4 em comparação com a 

Dipeptidil Peptidase 8 (DDP-8) (40000 vezes) e a Dipeptidil Peptidase 9 (DDP-9) (10000 vezes). 

No entanto, apresenta baixa seletividade em relação à proteína ativadora de fibroblastos (FAP-α), 

como podemos verificar na Tabela 3 do Anexo 1 [12]. FAP-α é expressa por fibroblastos ativados 

em células epiteliais cancerígenas não sendo expressa por células de tecidos normais. Contudo, as 

doses terapêuticas recomendadas de linagliptina são aproximadamente 10 vezes inferiores à 

(concentração de fármaco para inibir 50% da atividade do alvo) IC50 para a FAP-α [8]. 

A linagliptina apresenta uma modesta biodisponibilidade oral, mas é rapidamente absorvida [12]. 

A concentração plasmática máxima no estado de equilíbrio é atingida 1,5 horas após administração 

da dose diária de linagliptina (5 mg) [12]. O tempo de semivida é de 131 horas [12]. A presença de 

alimentos não oferece alterações significativas no perfil de absorção [12]. 

A forte ligação estabelecida entre o inibidor da DDP-4 e a enzima DDP-4 é importante do ponto 

de vista farmacológico, uma vez que permite um perfil de inibição por 24 horas e uma única dose 

diária [11;12]. Estudos in vitro revelaram que a linagliptina apresenta eficácia semelhante aos 

restantes inibidores mas revelou maior potência, pois apresenta IC50 de aproximadamente 1nM ao 

passo que a sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina e alogliptina apresentam respetivamente 19, 62, 

50 e 24 nM [12]. Um estudo realizado em voluntários saudáveis demonstrou que com uma dose de 

5mg de linagliptina se obtém uma inibição de 86,1% da atividade da enzima [12]. É importante ter 

em conta que uma inibição ≥ 80% da atividade da enzima leva à máxima redução dos níveis de 

glucose [12]. 

2.2. Administração de Linagliptina em Doentes Renais 

A administração de Linagliptina em pacientes com compromisso renal não necessita ajuste da 

dosagem. Quando administrada numa dose diária de 5mg, menos de 1% da linagliptina é excretada 

na urina sem alteração, o que demonstra que em doses terapêuticas de linagliptina, a excreção renal 

é uma via minoritária de eliminação, ao contrário do que ocorre com os restantes inibidores da 

DDP-4 [11;12].  
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Num estudo que incluía doentes com insuficiência renal suave, moderada e severa, bem como 

pacientes com doença renal terminal, verificou que a eliminação renal de linagliptina se mantem 

inalterada e corresponde a menos de 7% da dose administrada em todos os grupos [12]. 

Em estudos de fase 3, randomizados e de comparação com placebo, foi avaliado o efeito da 

função renal na eficácia e na segurança da linagliptina. Os pacientes (2141) foram agrupados de 

acordo com a função renal [12]. Demonstrou-se que a redução dos níveis de hemoglobina glicada 

(HbA1c) com a linagliptina não diferia entre os grupos avaliados. Demonstrou-se, ainda, que os 

efeitos adversos eram semelhantes ao placebo [12]. 

O facto de os pacientes com DMT2 associado a doença renal não necessitarem de ajuste de dose 

de linagliptina contrasta com o que acontece com os restantes inibidores da DDP-4 que, por sua 

vez, são eliminados via renal. Nesses fármacos, os valores de área sob a curva (AUC) e  a 

concentração máxima (Cmáx) aumentam com o nível de insuficiência renal [11]. Como resultado, 

os pacientes com insuficiência renal necessitam de uma redução da dose de forma a obterem uma 

exposição aos inibidores da DDP-4 semelhantes aos pacientes sem insuficiência renal [11]. 

2.3. Administração de Linagliptina em Doentes Hepáticos 

 A linagliptina é o único inibidor da DDP-4 que não necessita de ajuste de dose ou 

monitorização adicional em doentes com compromisso hepático [12]. Embora ocorra alguma 

alteração a nível de parâmetros farmacocinéticos, à medida que aumenta o grau de insuficiência 

hepática parece não haver qualquer influência ao nível da inibição do DDP-4 [12]. 

2.4. Administração de Linagliptina em pacientes idosos 

 Não foram observadas alterações a nível da segurança e tolerância da linagliptina em pacientes 

com mais de 65 anos [12]. 

2.5. Intervenção da Linagliptina no risco cardiovascular 

A principal causa de morte em doentes com DMT2 são as doenças cardiovasculares. Os 

inibidores da DDP-4 podem exercer um efeito benéfico a nível cardiovascular por vários 

mecanismos, como podemos verificar na Tabela 4 do Anexo 1 [12]. 

O facto de a linagliptina ter baixo risco de provocar hipoglicemia é também uma vantagem a 

este nível, uma vez que estudos recentes demonstram que um elevado controlo da glicemia está 

associado a um aumento do risco cardiovascular [12]. 

 Estudos com recurso a modelos animais demonstraram que a ativação do recetor de GLP-1 está 

associada a uma limitação da área de enfarte do miocárdio [12]. A linagliptina apresenta, ainda, 

propriedades antioxidantes provavelmente devido à sua estrutura molecular com base numa 

xantina. Assim, tal como os restantes inibidores da DDP-4 a linagliptina demonstrou diminuir o 

risco cardiovascular.  

2.6. Interações com outros fármacos 

Os fármacos inibidores da DDP-4 não têm demonstrado ativação ou inibição significativa das 

enzimas do citocromo P450 (CYP450), o que sugere que haja baixo potencial para interação destes 
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fármacos a nível do metabolismo, com exceção da saxagliptina [12]. A linagliptina é um substrato 

do citocromoP3A4 (CYP3A4), no entanto, a inibição ou indução do CYP3A4 não causa alterações 

significativas na exposição a linagliptina [12]. Uma vez que este fármaco é um inibidor competitivo 

fraco do CYP3A4, pode haver uma fraca diminuição na clearance de outos fármacos 

metabolizados por esta via. Assim, considera-se que a linagliptina tem baixo potencial para 

interações farmacológicas relevantes [12].  

Relativamente a interações fármaco-fármaco a nível da farmacocinética, a linagliptina exibe 

baixo potencial de interação [12]. A rifampicina pode diminuir a exposição à linagliptina, sugerindo 

uma diminuição na eficácia da linagliptina quando estes fármacos são administrados em conjunto  

[12]. 

2.7. Segurança 

Hipoglicemia: Os inibidores da DDP-4 apresentam baixo risco de provocar hipoglicemia, uma 

vez que estes promovem a produção de insulina dependente da glucose. A linagliptina utilizada em 

monoterapia bem como em associação com metformina e pioglitazona, apresenta uma 

probabilidade de ocorrência de hipoglicemia comparável com placebo [11;12]. No entanto, tal como 

acontece com os restantes inibidores da DDP-4, observa-se um aumento da incidência de 

hipoglicemia quando a linagliptina é utilizada em pacientes que não atingem um controlo da 

glicemia adequado com a utilização da metformina combinada com sulfonilureia, verificando-se, 

neste caso, uma incidência de hipoglicemia de 22,7% com a adição da linagliptina em comparação 

com 14,8% com adição de placebo [11;12]. 

Aumento de peso: Muitos doentes com DMT2 apresentam excesso de peso ou mesmo 

obesidade, não é portanto desejável um aumento adicional deste parâmetro. Alguns fármacos 

utilizados na terapia de DMT2, como as glitazonas, sulfanilureias ou insulina podem estar 

associados a um aumento de peso. Os inibidores da DDP-4 demonstraram não provocar aumento 

de peso, quer em monoterapia, quer em associação com a metformina [12]. Em combinação com 

pioglitazona, a linagliptina esta associada a um aumento de peso superior ao placebo, com um 

aumento de 2,3 kg para a associação com linagliptina em comparação com 1,2 kg para adição de 

placebo [12]. Não se observam alterações a nível do perímetro abdominal com o tratamento com 

linagliptina [12]. 

Outros efeitos: Os efeitos adversos mais frequentemente reportados relativamente ao uso de 

inibidores da DDP-4 são infeções ligeiras (por exemplo nasofaringites, infeções do trato urinário, 

infeções do trato respiratório superior), diarreia, dores nas costas, dores de cabeça [12]. Quanto à 

linagliptina tem-se verificado uma incidência semelhante ao placebo em relação a estes efeitos 

adversos [12]. 

2.8. Linagliptina em Monoterapia 

Embora a metformina seja o fármaco de primeira linha para o tratamento de DMT2, alguns 

pacientes não toleram este fármaco ou apresenta contraindicações. Nestes casos, os inibidores da 
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DDP-4 como a linagliptina podem ser uma alternativa como monoterapia. A eficácia da linagliptina 

em monoterapia em comparação com placebo foi avaliada em 2 estudos com duração de 12 e 24 

semanas. A linagliptina, demonstrou ser mais eficaz que o placebo na redução da hemoglobina 

glicada [12]. A glicemia em jejum e a glucose pós-prandial também demonstraram resultados 

satisfatórios em relação ao placebo[12]. Houve também uma melhoria dos marcadores de função das 

células beta no grupo que recebeu linagliptina[12]. 

2.9. Linagliptina em Terapêutica de Combinação 

2.9.1. Combinação com Metformina  

A metformina é, como já referido, a primeira linha de tratamento para DMT2. No entanto, três 

anos depois do diagnóstico de DMT2, aproximadamente 50 % dos pacientes necessitam de  uma 

terapêutica de combinação [12]. Assim, a linagliptina pode surgir como alternativa nestas situações. 

Um estudo que avaliou as potenciais interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre 

metformina e linagliptina demonstrou que a coadministração de 850 mg de metformina três vezes 

por dia e 10mg por dia de linagliptina não altera o perfil farmacológico de cada um dos fármacos 

isoladamente [12]. Este estudo demonstrou que a combinação de metformina e linagliptina pode ser 

feita com segurança em pacientes com DMT2 sem necessitar de ajuste de dose [12]. 

2.9.2. Combinação com Glitazona  

Foi também avaliada a combinação da linagliptina e pioglitazona. Um estudo realizado durante 

24 semanas envolvendo 389 pacientes avaliou a coadministração de linagliptina em 5mg e 

pioglitazona em 30mg, ambos administrados numa única dose diária [12]. O grupo que recebeu a 

combinação demonstrou uma diminuição da glicemia em jejum superior em relação ao grupo que 

usou placebo mais pioglitazona [12]. O grupo que recebeu combinação demonstrou, também, ter 

mais pacientes com HbA1c <7% em comparação com o grupo que recebeu pioglitazona mais 

placebo [12]. O peso corporal manteve-se constante nos dois grupos [12]. Esta combinação 

demonstrou ser interessante, podendo ser considerada como terapia inicial em pacientes com 

intolerância ou contraindicação à metformina. 

2.9.3. Combinação com Sulfonilureia 

Em pacientes que tenham um controlo não eficaz com sulfonilureia isoladamente pode 

considerar-se a adição de linagliptina numa dose única diária de 5 mg que demonstrou ser mais 

eficaz que sulfonilureia mais placebo [12]. 

2.9.4. Combinação Tripla  

Em alguns casos pode tornar-se necessário recurso a uma terapêutica tripla, como por exemplo 

metformina com sulfonilureia e linagliptina. Um estudo realizado incluindo 1058 doentes com 

DMT2 que apresentavam a doença não controlada, mesmo com recurso a metformina ( >1500 

mg/dia) e sulfonilureia na dose máxima tolerada, avaliou qual o resultado da adição de linagliptina 

5mg numa única toma diária em comparação com placebo [12]. Este estudo revelou uma diminuição 

de HbA1c superior nos doentes que receberam terapia tripla em comparação com placebo [12].  
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Assim, demonstra-se a possibilidade de melhorar o controlo glicémico de doentes que já estejam a 

receber dois antidiabéticos orais e mesmo assim não apresentem a glicemia controlada. 

2.10. Comparação com Sulfanilureias 

Como já foi referido, os inibidores da DDP-4 promovem uma libertação de insulina dependente 

da glucose, apresentando assim baixo risco de hipoglicemia. Já as sulfanilureias estão mais 

associadas ao aparecimento de hipoglicemia, uma vez que não apresentam um mecanismo de 

libertação de insulina dependente da glucose. Um estudo realizado ao longo de 12 semanas incluiu 

333 doentes com DMT2 inadequadamente controlados com metformina em monoterapia , que 

receberam de forma aleatória a adição de linagliptina ou glimeperida numa única dose diária  [12]. 

Ao fim das 12 semanas, verificou-se que a HbA1c diminui em ambos os grupos [12]. Este estudo 

demonstrou que a linagliptina tem a mesma eficácia que a sulfanilureias sem risco de causar 

excesso de peso ou hipoglicemia [12]. 

2.11. Informações do Resumo das Características do Medicamento 

Atualmente, em Portugal, o medicamento comercializado para a linagliptina é TRAJENTA ® 

(Boehring Ingelheim e Lilly) este consiste em comprimidos revestidos por pelicula contendo 5mg 

de linagliptina. Na Tabela 5 do Anexo 1, temos algumas informações importantes sobre este 

fármaco, retiradas do Resumo das Características do Medicamento (RCM). 

 

3. Discussão e Conclusão 

Neste documento resumi as características mais importantes sobre a linagliptina. Abordei 

aspetos gerais característicos da classe de fármacos a que pertence, mas também alguns aspetos 

particulares que caraterizam este novo fármaco. Este trabalho foi depois arquivado na Farmácia 

Costa Gomes e tem sido consultado pelos vários profissionais de saúde sempre que necessário.  
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II- Acne 

1. Introdução - Caraterização da doença 

A acne é uma doença inflamatória cutânea causada pela obstrução dos poros da pele. Consiste 

numa alteração infamatória dos folículos pilossebáceos, resultante da retenção do sebo [14].  

É provavelmente a mais frequente doença cutânea, afetando cerca de 80% da população entre os 

12 e os 25 anos [15]. Não se limita apenas a adolescentes, podendo surgir no período neonatal e em 

20 a 30% dos indivíduos com idade entre os 20, 30 e por vezes 40 anos [15].   

A sua intensidade varia de pessoa para pessoa. É frequentemente mais grave no sexo masculino, 

mas mais persistente no sexo feminino [15].  

Uma vez que, como referido anteriormente, esta doença afeta essencialmente jovens 

adolescentes, penso que será interessante a sensibilização e edução dos mesmos sobre qual a 

origem da acne, qual o motivo pelo qual os adolescentes são geralmente mais suscetíveis, bem 

como algumas estratégias para diminuir o seu aparecimento. 

Um tratamento precoce e eficaz da acne é aconselhável, dado que a doença evolui 

progressivamente, podendo originar cicatrizes permanentes. Considero por isso também 

fundamental que os profissionais de saúde realizem um eficaz aconselhamento e encaminhamento 

para o médico, quando necessário, dos doentes com acne.  

Assim, gostaria de poder contribuir para a sensibilização e edução dos jovens e para o aumento 

da formação dos profissionais de saúde nesta área. Para isso, pretendo efetuar uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema e reunir neste documento a informação mais relevante, com o objetivo 

de utilizar essa mesma informação para a elaboração de panfletos informativos direcionados para 

jovens adolescentes, assim como para a realização de outro tipo de panfletos sobre aconselhamento 

farmacêutico dentro deste tema, sendo estes últimos direcionados para os profissionais de saúde. 

 

2. Etiopatologia 

Existem quatro fatores que estão na origem da Acne:  

1. Aumento da produção de sebo;  

2. Hiperqueratinização folicular; 

3. Colonização microbiana do folículo piloso;  

4. Libertação de mediadores inflamatórios na zona folicular e derme circulante [14, 15, 16].  

 

1. O aumento da produção de sebo ocorre por inf luência hormonal. As hormonas androgénias 

como a testosterona, a dihidroepiandrosterona (DHEA), androstenediona, são reduzidas, a nível da 

glândula sebácea, pela 5-α-reductase em dihidrotestosterona. Sendo esta hormona a substância 

responsável pelas alterações a nível da produção de sebo nas áreas com maior abundancia de 

glândulas sebáceas (face, pescoço, região dorsal e peito) [14; 16]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dehidroepiandrosterona
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2. A hiperqueratinização folicular leva à obstrução do folículo e formação dos comedões. Estas 

anomalias são também, em grande parte, consequência da estimulação androgénica [14;16]. 

3. A colonização do folículo piloso por microrganismos, nomeadamente Propionibacterium 

acnes (P.acnes) e Staphylococcus albus. Estes são responsáveis pela decomposição de parte dos 

triglicerideos do sebo em ácidos gordos livres, através das lípases. Os ácidos gordos livres 

resultantes têm propriedades pro-inflamatórias [16]. 

4. Origina-se, assim, uma reação inflamatória/imunitária levando à libertação de vários 

mediadores inflamatórios [14;15;16].  

A acne é constituída por um conjunto de lesões, as quais, isoladas ou em conjunto, definem o 

tipo e a gravidade da acne [17]. 

Devido ao aumento da produção de sebo e à hiperqueratinização folicular, ocorre a retenção de 

sebo, o que dá origem a um comedão. Este é o precursor de todas as lesões da acne, e constitui a 

primeira lesão clinicamente visível [14]. O comedão Fechado, também designado ponto branco, 

obstrui a drenagem do sebo e tem tendência para a rutura [14;16]. Quando a lesão abre para o 

exterior, adquire uma cor negra devido à conjugação da melanina e dos lípidos oxidados. Forma-se 

então o comedão aberto ou ponto negro [18]. A acne caracterizada pela presença de comedões 

abertos e fechados é designada por acne não inflamatória.  

A rutura da parede folicular do comedão liberta o seu conteúdo na derme, podendo assim surgir 

vários tipos de lesões inflamatórias. Esta rutura é determinada pela população bacteriana, que 

produz fosfatases, hialuronidades, protéases e neuraminidades extracelulares, que aumentam a 

permeabilidade do epitélio folicular [15]. O P. acnes liberta também fatores quimiotáticos que 

difundem através do epitélio folicular e atraem neutrófilos para o lúmen do comedão [15]. Surgem 

assim as lesões inflamatórias: pápulas, pústulas, nódulos e quistos.  

A pápula surge como uma área com edema e eritema em redor do comedão. Apresenta pequenas 

dimensões, até 3 mm [16]. 

A pústula surge por inflamação da pápula apresentando um conteúdo purulento [16].  

O nódulo apresenta uma estrutura idêntica à pápula mas de maior dimensão, podendo atingir 

2cm [16]. 

O quisto consiste num comedão grande que sofreu várias ruturas e recapsulções, apresenta-se 

globoso, tenso, saliente com conteúdo pastoso e caseoso [16]. 

 

3. Classificação 

A acne pode ser classificada em 4 tipos, como podemos ver na Tabela 1 do Anexo 2 [18]. 
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4. Fatores que podem aumentar a gravidade 

Existem alguns fatores como aqueles que são apresentados na Tabela 2 do Anexo 2 que podem 

aumentar a gravidade da acne [18]. Existem ainda vários grupos de fármacos que podem induzir 

acne, como podemos ver na Tabela 3 do Anexo 2 [15]. 

 

5. Recomendações não farmacológicas   

Na Tabela 4 do Anexo 2 podemos ver algumas recomendações não farmacológicas que é 

importante referir ao doente [18]. 

 

6. Tratamento 

Na Figura 1 do Anexo 2 podemos ver um algoritmo para o tratamento da acne [18]. 

O tratamento da acne procura controlar os diferentes fatores que constituem a sua patogenia, 

assim tem como objetivos controlar a hiperqueratose; diminuir a produção de sebo; reduzir a 

população bacteriana; eliminar a inflamação [17]. 

O primeiro passo no combate à acne consiste na educação do doente sobre a doença e os 

principais mecanismos envolvidos. Assim, devemos explicar ao doente o que é a acne, quais as 

causas, quais as atitudes a ter no quotidiano e quais as interdições. O doente deve também ser 

informado de que a resposta terapêutica será lenta, não sendo de esperar resultados clínicos logo no 

início da terapêutica. 

No tratamento não farmacológico incluem-se produtos de cosmética e higiene corporal 

contendo ácido glicólico a 6% e retinaldeído a 0,1%. 

O retinaldeído tem vantagem no tratamento da acne pela ação comedolítica, antibacteriana, anti-

inflamatória e despigmentante. Apresenta uma baixa incidência de efeitos adversos. Assim, o 

retinaldeído previne e atenua a pigmentação resultante da resolução das lesões inflamatórias da 

acne. 

O ácido glicólico favorece a penetração do retinaldeído e aumenta a esfoliação [15].  

Estes produtos de cosmética e higiene corporal devem ser utilizados apenas em casos de acne 

ligeira, de tipo 1, em que não existam ainda casos de recidivas nem consequências psicológicas 

evidentes. Em casos de acne tipo 2, 3 ou 4, estes produtos devem ser considerados apenas como 

coadjuvantes da terapêutica medicamentosa ou nas fases de manutenção [17]. 

6.1. Terapêutica tópica 

Os tratamentos tópicos estão indicados nas formas leves a moderadas de acne ou como 

adjuvantes da terapêutica sistémica nas formas mais graves. Nenhum dos antiacneicos disponíveis 

cobre eficazmente todos os aspetos fisiopatológicos da acne, pelo que são muitas vezes utilizados 

em combinação. Os medicamentos utilizados via tópica mais habitualmente prescritos são: 

retinoides; antibióticos; peróxido de benzoílo e ácido azelaico [17]. 
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Na Tabela 5 do Anexo 2 temos informação sobre os agentes terapêuticos mais frequentemente 

utilizados no tratamento da acne por via tópica. Nesta tabela podemos também ver qual o 

mecanismo de ação dos fármacos e algumas considerações importantes. 

Nos casos de acne resistente à terapêutica tópica recorre-se à via sistémica, sendo esta de 

prescrição médica obrigatória [6; 15]. 

6.2. Terapêutica sistémica 

Os medicamentos mais habitualmente utilizados por via sistémica são antibióticos, terapêutica 

hormonal e retinoides. Na Tabela 6 do Anexo 2 podemos ver informação importante sobre os 

antibióticos habitualmente prescritos via sistémica, bem como o seu mecanismo de ação e algumas 

considerações relevantes. Na Tabela 7 do Anexo 2 temos algumas medidas que é importante ter em 

conta para minimizar a resistência aos antibióticos [17]. 

Na Tabela 8 do Anexo 2, temos ainda alguma informação sobre a terapêutica hormonal utilizada 

e a Isotretinoína assim como os respetivos mecanismos de ação e algumas características 

importantes. Na Tabela 9 do Anexo 2 temos alguma informação sobre quais as terapêuticas que 

devem ou não ser associadas com a Isotretinoína [19].  

 

7. Conclusão 

Após a pesquisa efetuada, reuni neste documento as informações mais relevantes sobre a acne. 

Com base neste documento realizei panfletos informativos sobre a acne direcionados para 

jovens adolescentes (Anexo 3). Estes panfletos foram distribuídos pelos alunos de uma escola 

secundária em Chaves e por jovens adolescentes que frequentam a Farmácia Costa Gomes. 

Também com base neste documento realizei um outro tipo de panfletos informativos sobre o 

“Aconselhamento Farmacêutico na Acne” (Anexo 4) tendo estes panfletos sido direcionados para 

os profissionais de saúde da Farmácia Costa Gomes. 
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III- Seguimento Farmacoterapêutico 

1. Seguimento Farmacoterapêutico pelo Método de Dader  

Os medicamentos permitem tratar ou prevenir uma doença, retardar a progressão desta ou 

atenuar os seus sintomas, além de auxiliarem no diagnóstico clínico. 

No entanto, os medicamentos podem em alguns casos falhar não atingindo os objetivos 

terapêuticos pretendidos ou mesmo originando efeitos adversos ou exercendo toxicidade. 

As falhas da farmacoterapia provocam um aumento da morbilidade, da mortalidade e dos gastos 

em saúde, constituindo assim em alguns casos um problema de saúde. 

Assim, torna-se necessário a participação do farmacêutico junto de outros profissionais de saúde 

para acompanhar os doentes no seu processo terapêutico e conseguir resultados que melhorem a 

qualidade de vida dos doentes. 

Neste sentido, surgem conceitos como cuidados farmacêuticos que atualmente constituem um 

conceito abrangente que significa a interação entre o farmacêutico e o seu doente em cooperação 

com o médico e outros profissionais de saúde, tendo como objetivo atingir a melhoria da qualidade 

de vida deste [20]. Incluem-se nos cuidados farmacêuticos: a dispensação clínica, consulta de 

indicação farmacêutica, farmacovigilância, manipulação magistral, educação para a saúde e o 

seguimento farmacoterapêutico [20]. 

O seguimento farmacoterapêutico (SF) permite ao farmacêutico aplicar os seus conhecimentos 

sobre problemas de saúde e medicamentos, com o objetivo de atingir resultados concretos que 

melhorem a qualidade de vida dos seus doentes, resolvendo assim os Resultados Negativos 

associados à Medicação. 

O SF assumido como prática profissional em que o farmacêutico se responsabiliza pelas 

necessidades do doente relacionadas com medicamentos é realizado através da deteção de 

Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) e da prevenção e resolução de Resultados 

Negativos associados à Medicação (RNM), com o objetivo de alcançar resultados concretos que 

melhorem a qualidade de vida do doente [20]. 

Assim, o principal objetivo do SF é colaborar com todos os profissionais de saúde de modo a 

que um determinado doente possa alcançar a máxima efetividade da sua terapêutica. 

PRM são definidos como situações que, no processo de uso do medicamento, causam, ou 

podem causar, o aparecimento de um RNM [20]. 

RNM são resultados na saúde do doente não adequados ao objetivo da farmacoterapia e 

associados à falha no uso do medicamento [20]. 

O método que vou utilizar como base para o SF é o método de Dader, este foi desenvolvido pelo 

grupo de investigação em cuidados farmacêuticos da Universidade de Granada nos anos 90 e é uma 

ferramenta de trabalho utilizada por muitos farmacêuticos comunitários e hospitalares que realizam 

SF. Pretendo assim, utilizar este método para efetuar SF de alguns utentes da Farmácia Costa 

Gomes. 



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária   14 

 

Em seguida explico as várias fases que constituem o método de Dader. 

1.1. Primeira entrevista (História Farmacoterapêutica)  

A primeira entrevista é constituída por três fases. Inicialmente, faz-se uma pergunta aberta, na 

qual questionamos o doente sobre “Quais os seus problemas de saúde?” Em seguida perguntamos 

“Quanto é que esses problemas de saúde o preocupam?” e classificamos em Bastante (B); Regular 

(R) ou Pouco (P). Questionamos ainda “há quanto tempo tem esses problemas de saúde?” e se “está 

ou não controlado?” [20]. À medida que colocamos estas questões vamos preenchendo a Tabela 1 

do Anexo 5. 

A segunda etapa da primeira entrevista é aquela em que o doente apresenta o seu saco de 

medicamentos. Neste saco, o doente deve ter todos os medicamentos e suplementos ou produtos de 

ervanária que esteja a tomar. À medida que o doente mostra cada um dos medicamentos que está a 

tomar devemos colocar as seguintes questões: “Utiliza?” “Quem prescreveu?” “Para que toma?” 

“Está melhor?” “Desde quando toma?” “Quando toma?” “Como toma?” “Até quando vai tomar?” 

“Tem alguma dificuldade na utilização?” “Sente alguma reação estranha?”  [20]. Nesta fase 

preenchemos a Tabela 2 do Anexo5.  

A terceira etapa da primeira entrevista é designada por “Revisão”, nesta etapa perguntamos ao 

doente se toma alguma coisa para cada uma das partes do corpo “cabeça, cabelo, olhos, ouvidos, 

nariz etc” caso tome perguntamos desde quando toma e com que frequência . O objetivo é 

“descobrir” outros medicamentos que o doente utilize mas que não se tenha lembrado de trazer no 

saco dos medicamentos bem como outros problemas de saúde menos preocupantes não 

mencionados pelo doente [20]. Nesta fase, devemos também recolher dados como peso; altura; 

idade; parâmetros biológicos como pressão arterial, níveis de glicemia; hábitos sociais (consumo de 

álcool, tabaco ou café); alergias; contactos; profissão [20]. Após esta fase preenchemos a Tabela 3 

do Anexo 5. 

1.2. Estado da situação  

Nesta etapa reunimos toda informação anteriormente recolhida na presença do paciente, 

estabelecendo uma relação entre os problemas de saúde e os medicamentos que o doente toma [20]. 

Podemos assim avaliar o estado de saúde do paciente bem como a farmacoterapia que este realiza. 

Preenchemos então a Tabela 4 do Anexo 5. 

1.3. Fase de Estudo  

Nesta fase devemos fazer uma recolha da informação científica necessária relativa aos 

problemas de saúde apresentados pelo doente bem como relativamente aos fármacos utilizados [20]. 

Assim, devemos avaliar com base na informação recolhida a necessidade, efetividade e segurança 

da medicação que o doente está a efetuar [20]. 

1.4. Fase de Avaliação  

Nesta etapa, devemos identificar todos os RNM bem como suspeitas de RNM [20]. Devemos 

ainda classificar os RNM ou suspeita de RNM de acordo com a Tabela 5 do Anexo 5. 
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1.5. Plano de Atuação 

Devemos decidir qual o plano para resolver os RNM encontrados [20]. 

1.6. Intervenção Farmacêutica  

Nesta etapa, devemos comunicar ao doente, quais os RNM detetados e qual a proposta para a 

sua solução. Devemos agendar uma próxima visita com o objetivo de avaliar a resolução ou não 

dos RNM. 

A intervenção pode ser de 2 tipos:  

Farmacêutico – Doente, quando o RNM se deve a causas derivadas do uso do medicamento por 

parte do doente. Pode ser verbal ou escrita [20].  

Farmacêutico – Doente – Médico, quando a estratégia delineada pelo médico não atinge os 

objetivos esperados, neste caso deve ser por escrito [20].  

1.7. Resultados da Intervenção farmacêutica  

Nesta etapa, voltamos a encontrar-nos com o doente, e avaliamos se o RNM foi ou não 

resolvido. 

O RNM é considerado resolvido quando a intervenção farmacêutica conduziu ao 

desaparecimento ou a uma melhoria significativa do problema de saúde que lhe deu origem [20]. 

O RNM considera-se não resolvido quando após a intervenção o problema de saúde não 

desapareceu nem melhorou [20]. 

1.8. Novo Estado de Situação  

Em resultado da intervenção farmacêutica, obtem-se um novo estado de situação. Assim, 

podemos avaliar as alterações efetuadas [20]. 

1.9. Entrevistas Sucessivas  

Nestas entrevistas sucessivas devemos avaliar o comportamento do doente, prevenir a 

ocorrência de novos RNM, resolver RNM que possam surgir, acompanhar o doente no processo de 

correção dos RNM detetados [20]. 
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2. Doente Diabético (AS) 

   AS é uma senhora com 67 anos diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2 há cerca de 1 ano. 

A sua terapêutica atual consiste em 2 compridos de metformina 850 mg um de manhã e outro à 

noite. Em conversa com a doente numa das suas idas à farmácia, esta referiu “Eu não preciso de 

tomar todos os dias o medicamento que o médico me receitou, tenho uma máquina em casa e meço 

os diabetes dia sim, dia não, só tomo os medicamentos quando tenho os valores elevados, se não, 

não tomo”. 

Verifiquei que esta doente não estava a agir corretamente e que poderia beneficiar do processo 

de seguimento farmacoterapêutico. Propus-lhe então marcar uma data em que esta devia trazer um 

saco com os medicamentos que toma para que eu a possa ajudar a tirar maior partido da 

farmacoterapia e a melhorar o seu estado de saúde. A doente concordou e ficou agendado para 3 de 

fevereiro. Pedi à doente que me trouxesse também o caderno onde regista os seus valores de 

glicemia. 

2.1. Primeira Vista (História Farmacoterapêutica) 

Após esta primeira entrevista com a senhora AS pude recolher informação para preencher as 

Tabelas 1, 2 e 3 do Anexo 6. A senhora AS apresentou-me também os seus registos de valores de 

glicemia, que se encontram na Tabela 4 do Anexo 6. 

2.2. Estado da situação  

A Tabela 5 preenchida com o estado da situação deste paciente, encontra-se no Anexo 6. 

2.3. Fase de Estudo 

Problema de saúde: A fase de estudo sobre a diabetes mellitus tipo 2 foi já realizada na parte 

do trabalho referente à linagliptina , no ponto 1.Diabetes. 

Fármacos: Metformina 850 mg 1 comprimido e outro à noite. 

O resultado da fase de estudo realizada sobre a metformina encontra-se na Tabela 6 do Anexo 6. 

2.4. Fase de Avaliação 

Neste momento, a doente está a efetuar uma terapêutica com metformina 850 mg 2 vezes por 

dia (ao pequeno-almoço e ao jantar). Este medicamento é necessário para esta doente uma vez que 

trata-se de uma pessoa à qual foi diagnosticada DMT2 e apresenta obesidade, o que está de acordo 

com as indicações terapêuticas estabelecidas. A posologia está também adequada de acordo com a 

bibliografia.  

A metformina é segura para esta doente pois esta não apresenta qualquer reação adversa em 

resultado do uso do medicamento, nem contraindicação, também não toma nenhum outro 

medicamento que tenha interação com a metformina. 

No entanto não é eficaz pois a doente não apresenta o problema de saúde controlado 

provavelmente devido à falta de adesão à terapêutica da sua parte, uma vez que a doente refere que 

só toma os medicamentos quando tem valores de glicemia elevados.  
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Assim, podemos concluir que a terapêutica atualmente realizada pela doente é necessária e 

segura mas não eficaz.  

Estamos perante um RNM por inefetividade quantitativa, uma vez que provavelmente a falta de 

eficácia da terapêutica se deve à não adesão da terapêutica por parte do doente. 

2.5. Plano de Atuação 

Assim, o plano de atuação delineado, passa pela educação da doente com o objetivo de melhorar 

a adesão à terapêutica da mesma. Foi marcada uma data para nova reunião na qual o plano vai ser 

proposto. 

2.6. Intervenção Farmacêutica 

Na data marcada, (10/02/2014) expliquei à doente, embora de uma forma bastante simplificada 

em que consiste a sua doença e a razão pela qual a terapêutica deve ser feita diariamente e não 

apenas quando apresenta valores elevados. Expliquei também à doente que se esta cumprir a 

terapêutica correta diariamente, os seus valores de glicemia devem manter-se dentro dos limites, 

sendo este o objetivo da terapêutica. 

Assim propus à doente o cumprimento da sua terapêutica diária e medição dos níveis de 

glicemia em dias alternados tal como fazia anteriormente. Agendei com ela uma nova data para me 

mostrar os valores obtidos. 

Neste caso, a intervenção foi do tipo Farmacêutico-Doente via oral. 

2.7. Resultados da Intervenção farmacêutica 

Quatro semanas depois voltei a encontrar-me com a doente tal como combinado. Esta trouxe o 

registo dos valores de glicemia. Questionei a doente sobre como tem realizado a terapêutica e esta 

respondeu que tem tomado todos os dias os dois compridos e tem tido sempre valores de glicemia 

em jejum <126. A doente referiu ainda que nunca tinha conseguido manter a sua doença controlada 

durante tantos dias e mostrou-me novamente o seu caderno com os registos. Tendo em conta o 

discurso da doente e os valores de glicemia (Tabela 7 do Anexo 6) apresentados, podemos concluir 

que o RNM foi resolvido.  

2.8. Novo Estado de Situação 

O novo estado de situação apresentado pela doente encontra-se na Tabela 8 do Anexo 6. 
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3. Doente Hipertenso (MJ) 

MJ é um senhor com 55 anos diagnosticado com Hipertensão Arterial (HTA) há 7 anos. A sua 

terapêutica farmacológica foi alterada recentemente (há cerca de 1 mês). A terapêutica habitual do 

doente era COVERSYL® (Servier) 5mg (perindopril), 1 vez por dia em jejum e LASIX® (Sanofi) 

40mg (furosemida), ½ comprimido por dia em jejum. Há cerca de um mês o médico sugeriu ao 

doente trocar os dois compridos que toma diariamente por um só comprimido composto por duas 

substâncias ativas que seria PRETERAX® (Servier) (Perindopril 5 mg + Indapamida 1,25mg), 1 

por dia, em jejum, o doente concordou. Numa das vezes que atendi o doente, este referiu que não se 

sentia bem com a alteração que o médico lhe fez na sua medicação pois tem sentido os pés 

inchados e acha que começou a sentir isso na altura em que mudou os medicamentos. Então eu 

sugeri ao doente marcarmos uma data para uma reunião na qual ele me ia trazer um saco com os 

medicamentos que toma atualmente e também os que já tomou, assim o doente poderia expor-me 

melhor a sua história e eu poderia tentar ajuda-lo na resolução do seu problema. O doente 

concordou e a reunião ficou marcada para 25 de fevereiro. 

3.1. Primeira Vista (História Farmacoterapêutica) 

O doente referiu-me que na altura em que começou a terapêutica para a HTA (há cerca de 7 

anos a trás) o médico lhe receitou apenas o COVERSYL® (Servier) 5mg mas, como não 

apresentava a pressão arterial (PA) controlada, passou para a terapêutica com COVERSYL® 

(Servier) 5mg + LASIX® (Sanofi) 20mg que é que mantem até há 1 mês atrás. Com a informação 

obtida a partir deste primeiro encontro com o doente, preenchi as Tabelas 1, 2 e 3 do Anexo 7. 

Durante 5 dias avaliei a PA ao doente, as medições foram efetuadas todos os dias à mesma hora. 

Os valores obtidos encontram-se na Tabela 4 do Anexo 7. 

3.2. Estado da situação 

O estado de situação apresentado pelo senhor MJ apresenta-se na Tabela 5 do Anexo 5. 

3.3. Fase de Estudo 

Problema de saúde: A informação recolhida na fase de estudo sobre a Hipertensão Arterial 

encontra-se na Tabela 6 do Anexo 7. 

    A classificação dos níveis de pressão arterial de acordo com a norma da Direção Geral de 

Saúde (DGS), encontra-se na Tabela 7 do Anexo 7. 

Fármacos: COVERSYL® (Servier) 5mg: perindopril 1 por dia em jejum (terapêutica 

anteriormente realizada). 

LASIX® (Sanofi) 40 mg: furosemida ½ por dia em jejum (terapêutica anteriormente realizada) 

PRETERAX® (Servier): perindopril 5 mg/ indapamida 1,25mg: 1 por dia em jejum (terapêutica 

realizada atualmente).  

O resultado da fase de estudo realizada sobre a terapêutica farmacológica realizada pelo senhor 

MJ encontra-se nas Tabelas 8, 9 e 10 do Anexo 7. 
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3.4. Fase de Avaliação 

Atualmente, o doente realiza uma terapêutica com PRETERAX® (Servier). Este medicamento é 

necessário uma vez que trata-se de um doente hipertenso cuja PA não se mantem controlada com o 

uso exclusivo de perindopril o que está de acordo com as indicações terapêuticas. Quanto à 

posologia podemos concluir que esta está de acordo com a bibliografia, uma vez que, o doente 

toma um comprido por dia, em jejum.  

No entanto, o doente queixa-se de uma reação adversa desde que a sua terapêutica foi alterada e 

passou a tomar PRETERAX® (Servier) em vez de tomar COVERSYL® (Servier) + LASIX® 

(Sanofi). O doente queixa-se de edema ao nível dos pés. O angioedema é uma reação adversa que 

pode resultar do uso de IECA como o perindopril, no entanto, uma vez que este fármaco era 

utilizado pelo doente antes da alteração da terapêutica, talvez o problema possa dever-se à 

substituição da furosemida pela indapamida, embora ambos sejam diuréticos, apenas a furosemida 

é indicada para a redução de edemas. A reação adversa apresentada pelo doente, pode então ser 

devida à substituição da terapêutica efetuada há cerca de um mês. 

Assim podemos concluir que a terapêutica atualmente realizada pelo doente é necessária, e 

efetiva, uma vez que o doente apresenta a sua PA controlada mas não é segura, pois estamos 

perante um efeito adverso. 

Nesta fase de avaliação podemos concluir que estamos perante uma suspeita de RNM por 

inseguridade não quantitativa. Uma vez que provavelmente, a sua causa é um efeito adverso devido 

à recente substituição da terapêutica do doente. 

3.5. Plano de Atuação 

Desta forma, o plano de atuação delineado, passa pela comunicação com o médico por forma a 

tentar encontrar a melhor alternativa. Assim, estabeleci uma nova data para reunião com o doente 

na qual lhe vai ser entregue uma carta para este levar ao seu médico na próxima consulta. 

3.6. Intervenção Farmacêutica 

Na data agendada (05/03/2014) entreguei ao doente a carta que este direcionou para o seu 

médico. Neste caso, a comunicação foi do tipo Farmacêutico-Doente-Médico via escrita. 

3.7. Resultados da Intervenção farmacêutica 

Dois dias depois, na nova reunião com o doente este entregou-me a resposta do médico que 

decidiu que o doente devia voltar à terapêutica anteriormente instituída de forma a podermos 

avaliar se o edema era resultado da substituição terapêutica.  

O doente frequenta a farmácia duas a três vezes por semana, assim pude acompanha-lo neste 

processo de nova troca da terapêutica. Verifiquei que a sua PA se mantinha controlada (Tabela 11 

do Anexo 7) e que o edema foi desaparecendo gradualmente. Podemos por isso concluir que a 

suspeita de RNM foi resolvida. 

3.8. Novo Estado de Situação 

A Tabela 12 que resume o novo estado de situação encontra-se no Anexo 7. 
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4. Doente Asmático (UB) 

UB é um rapaz de 23 anos, asmático desde os 12 anos de idade. A sua terapêutica atual é  

VENTILAN® (GSK-GlaxoSmithKline) 100µg em caso de ataque de asma; BUDESONIDA 

NOVALIZER® (MEDA Pharma) 200µg uma vez por dia à noite. Em conversa com o doente 

apercebi-me que este não apresenta a doença controlada, pois refere alguns sintomas noturnos e 

necessidade de tratamento de alívio mais de duas vezes por semana. Notei por isso que este doente 

poderia beneficiar do processo de seguimento farmacoterapêutico. Propus-lhe então marcarmos 

uma reunião na qual ele devia trazer um saco com os medicamentos que toma de forma a podermos 

analisar a sua terapêutica e tentar descobrir qual o motivo para a sua doença não se encontrar 

controlada. O doente concordou e reunião ficou agendada para o dia 12 de março. 

4.1. Primeira Vista (História Farmacoterapêutica) 

Com a informação obtida a partir deste primeiro encontro com o doente, preenchi as Tabelas 1, 

2, 3 e 4 presentes no Anexo 8. 

4.2. Estado da situação 

O estado de situação de UB encontra-se na Tabela 5 do Anexo 8. 

4.3. Fase de Estudo 

Problema de saúde : A informação recolhida na fase de estudo sobre a asma encontra-se na 

Tabela 6 do Anexo 6. Os níveis de controlo da asma são avaliados através dos sintomas 

apresentados pelo doente, como podemos ver na Tabela 7 do Anexo 8. 

Fármacos: VENTILAN® (GSK-GlaxoSmithKline), salbutamol 100µg em caso de ataque de 

asma, não ultrapassa as 4 vezes por dia; BUDESONIDA NOVALIZER ® (MEDA Pharma), 

budesonida 200µg todas as noites (admite que a maior parte dos dias não faz). 

O resultado da fase de estudo sobre a farmacoterapia efetuada por este doente encontra-se nas 

Tabelas 8 e 9 do Anexo 8. 

4.4.  Fase de Avaliação 

Relativamente ao VENTILAN ® (GSK-GlaxoSmithKline), podemos concluir que o 

medicamento é necessário para este doente uma vez que o doente é asmático e recorre a este 

medicamento em caso de crise de asma o que está de acordo com as indicações terapêuticas. 

Quanto à dosagem também é a adequada a este caso, pois o doente administra 100 µg sempre que 

necessário não ultrapassando as 4 vezes por dia, o que também está de acordo com a bibliografia. 

O doente não apresenta qualquer reação adversa relacionada com o medicamento, nem 

contraindicação, também não toma atualmente nenhum outro medicamento que tenha interação 

com o VENTILAN ® (GSK-GlaxoSmithKline).  

Assim, podemos concluir que o medicamento é necessário e seguro. Podemos ainda concluir 

que o medicamento é eficaz uma vez que o doente refere que sente alívio de uma situação de crise 

asmática sempre que recorre a este fármaco. 
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Quanto à BUDESONIDA NOVALIZER® (MEDA Pharma), o medicamento é também 

necessário para o doente uma vez que este apresenta asma que não é eficazmente controlada com 

recurso a agonista beta-2 de curta ação em s.o.s. isoladamente, necessitando por isso de uma 

terapêutica diária de anti-inflamatório glucocorticoide. A posologia é adequada pois o doente faz 

uma inalação 200 µg uma vez por dia o que está dentro do intervalo recomendado para o adulto.  

O doente não apresenta nenhuma reação adversa relacionada com o medicamento nem 

contraindicações para o seu uso. Atualmente não realiza qualquer terapêutica que tenha interação 

com a budesonida. 

Assim, podemos concluir que a terapêutica é necessária e segura. No entanto parece não ser 

eficaz uma vez que o doente apresenta a doença parcialmente controlada de acordo com a Tabela 7 

do Anexo 8, pois refere alguns sintomas noturnos e necessidade de tratamento de alívio mais de 

duas vezes por semana. 

Durante a entrevista pude perceber que o doente não faz a terapêutica com glucocorticoide 

diariamente como lhe foi recomendada pelo médico pois muitas vezes acaba por esquecer-se. 

Estamos então perante um RNM por inefetividade quantitativa.  

4.5. Plano de Atuação 

O plano de atuação delineado passa pela marcação de uma nova reunião com o doente na qual 

lhe vai ser explicado como deve tomar cada um dos medicamentos. Deve também explicar-se de 

uma forma simplificada qual o papel de cada um dos fármacos no controlo da doença e qual a 

importância da adesão terapêutica. 

4.6. Intervenção Farmacêutica 

Na data marcada 18/03/2014 comuniquei ao doente o problema existente e a proposta de 

resolução. A proposta foi o cumprimento por parte do doente da posologia prescrita pelo médico 

que no caso da budesonida deve ser feita uma inalação diariamente e não só ocasionalmente como 

o doente estava a realizar. Ficou agendada uma nova data 02/04/2014 na qual vamos avaliar a 

resolução ou não do RNM detetado. Neste caso a intervenção foi do tipo Farmacêutico – Doente 

via oral.  

4.7. Resultados da Intervenção farmacêutica 

Nesta etapa, através da conversa com o doente pude perceber que este passou a efetuar a 

terapêutica com budesonida diariamente e que, a incidência de sintomas noturnos diminuiu 

consideravelmente, bem como a necessidade de tratamento de alívio. Assim, podemos concluir que 

houve resolução de RNM após a intervenção realizada. O doente passou a ter a doença controlada 

de acordo com a Tabela 7 do Anexo 8.  

4.8. Novo Estado de Situação 

O novo estado de situação obtido em resultado da intervenção farmacêutica efetuada, encontra-

se na Tabela 10 do Anexo 8. 
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5. Doente com Hiperplasia Benigna da Próstata e Hipertensão Arterial (JT): 

JT é um senhor com 76 anos que foi diagnosticado com Hiperplasia benigna da próstata (HBP) 

há 2 anos e HTA há cerca de 1 ano. Neste momento, está a realizar uma terapêutica com 

Finasterida 5mg 1 vez por dia e ½ comprimido de Enalapril 20mg uma vez por dia.  

Uma das vezes que atendi o senhor JT este referiu que não percebia como devia tomar ½ 

comprimido de enalapril pois nunca conseguia parti-lo. “Antes, quando a minha filha estava cá ela 

preparava-me sempre o medicamento, mas agora ela foi trabalhar para fora e nem eu nem a minha 

mulher conseguimos parti-lo, o comprimido desfaz-se sempre”. 

Notei por isso que este doente poderia beneficiar do processo de seguimento farmacoterapêutico 

por forma a resolver o seu problema. Propus então ao doente marcarmos uma reunião na qual ele 

deve trazer um saco com todos os medicamentos que toma, de forma a podermos melhorar o seu 

benefício do tratamento farmacológico e diminuir os seus problemas relacionados com a 

farmacoterapia. O doente concordou e marcamos a primeira entrevista para dia 24/03/2014.  

5.1.  Primeira Vista (História Farmacoterapêutica) 

Com base na informação recolhida na primeira reunião com o senhor JT foram preenchidas as 

Tabelas 1, 2, 3 e 4 do Anexo 9. 

Durante 5 dias avaliei a PA do senhor JT, os valores obtidos encontram-se na Tabela 5 do 

Anexo 9. 

5.2.  Estado da situação 

O estado de situação apresentado pelo doente encontra-se na Tabela 6 do Anexo 7. 

5.3. Fase de Estudo 

Hiperplasia Benigna da Próstata: A informação resultante da fase de estudo efetuada sobre a 

HBP encontra-se na Tabela 7 do Anexo 9.  

Hipertensão Arterial: A fase de estudo sobre a HTA foi efetuada no ponto 3.Doente 

Hipertenso. 

Fármacos: Enalapril 20 mg: ½ comprimido de manhã; Finasterida 5 mg: 1 vez por dia. 

A informação resultante da fase de estudo sobre a farmacoterapia realizada pelo senhor JT 

encontra-se nas Tabelas 8 e 9 do Anexo9. 

5.4. Fase de Avaliação 

Atualmente o doente está a realizar uma terapêutica com enalapril 20mg ½ comprido por dia e 

finasterida 5mg 1 comprido por dia. 

Relativamente à finasterida, podemos concluir que é um medicamento necessário pois tem 

indicação terapêutica para HBP e o doente foi diagnosticado há cerca de 3 anos com esse problema 

de saúde. Quanto à posologia esta é adequada de acordo com a bibliografia.  

Podemos concluir que este medicamento é seguro, pois o doente não manifesta qualquer efeito 

adverso em resultado da sua utilização, nem contraindicação, também não toma atualmente 

qualquer medicamento que tenha interação com a finasterida. 
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É ainda eficaz pois o doente apresenta a sua doença controlada e refere não ter qualquer 

sintomatologia da doença. 

Quanto ao enalapril, este medicamento é também necessário para este doente, pois ele foi 

diagnosticado com HTA há cerca de 1 ano, o que está de acordo com as indicações terapêuticas. A 

posologia é adequada pois segundo a bibliografia, a dose de manutenção deve estar entre 10 e 40 

mg.  

O medicamento é seguro, pois o doente não manifesta qualquer reação adversa em resultado do 

seu uso, nem contraindicação, também não toma atualmente qualquer medicamento que tenha 

interação com o enalapril. 

 No entanto não é eficaz, pois o doente não apresenta a doença controlada, o que se deve 

provavelmente à sua dificuldade em partir o comprimido ao meio, o doente refere que muitas vezes 

acaba por não tomar o comprimido uma vez que ao tentar parti-lo ao meio, este desfaz-se todo. 

Podemos concluir que estamos perante um RNM de inefetividade quantitativa, pois o doente 

não cumpre a terapêutica prescrita pelo médico por não conseguir partir o comprimido. 

5.5. Plano de Atuação 

O plano de atuação passa por propor ao doente sermos nós, na farmácia, a partir os comprimido 

ao meio e coloca-los numa caixinha com os dias da semana, assim, o doente pode vir à farmácia 

uma vez por semana e leva a caixa correspondente a essa semana. Assim, estabeleci uma nova data 

de reunião com o doente, na qual lhe vou propor o plano estabelecido.  

5.6. Intervenção Farmacêutica 

Na data agendada (04/04/2014) encontrei-me novamente com o doente e propus-lhe o plano 

definido o doente concordou e logo nesse dia levou a caixinha com os compridos partidos. 

Combinei com o doente que dali a duas semana iria à farmácia diariamente ou em dias 

alternados para avaliarmos se a sua tensão arterial se encontra controlada  

Neste caso, a comunicação foi do tipo Farmacêutico-Doente via oral. 

5.7. Resultados da Intervenção farmacêutica 

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 10 do Anexo 9. 

Através da análise dos valores de PA apresentados na Tabela 10 do Anexo 9, podemos concluir 

que o RNM foi resolvido. 

5.8. Novo Estado de Situação 

O novo estado de situação obtido após a intervenção farmacêutica encontra-se na Tabela 11 do 

Anexo 9. 
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Parte 2 

1. Introdução 

O estágio em farmácia comunitária surge na unidade curricular Estágio do 5º ano do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas permitindo aos estudantes aplicar conhecimentos adquiridos 

ao longo do seu percurso académico, contactar com o quotidiano de um farmacêutico comunitário e 

ainda aquisição de novas competências. 

Este estágio permite o contacto não só com farmacêuticos, mas também com outros 

profissionais de saúde e com os utentes. Permite ainda criar as bases necessárias para o 

desempenho futuro da profissão de forma responsável e competente a nível técnico e deontológico.  

Com base na experiencia enriquecedora que usufruí, pretendo descrever ao longo deste relatório 

as atividades desenvolvidas na Farmácia Costa Gomes, os conhecimentos adquirido e a estrutura da 

farmácia em termos de espaço físico, recursos humanos e serviços prestados. 

  

2. Organização do espaço físico e funcionamento da farmácia 

2.1. Organização do espaço exterior 

A Farmácia Costa Gomes situa-se na rua Direita em Chaves, zona central da cidade. 

No seu exterior pode observar-se o nome da Farmácia na parte superior e a cruz verde 

permitindo a sua fácil identificação bem como uma placa com o nome do Diretor Técnico (DT) e 

proprietário.  

No espaço exterior a Farmácia dispõe de uma montra em que se anunciam campanhas 

promocionais e a qual contém um ecrã com informação sobre a farmácia em regime de serviço 

permanente, com a respetiva localização. 

Na porta de entrada pode visualizar-se informação sobre o horário de funcionamento da 

farmácia, bem como um postigo de atendimento noturno, utilizado nos dias de serviço permanente. 

Tem acesso facilitado para pessoas com dificuldades de locomoção uma vez que se encontra ao 

nível do solo.  

2.2. Horário de funcionamento 

A Farmácia Costa Gomes está aberta das 09h00 às 19h00 de segunda-feira a sexta-feira, sem 

interrupção para hora de almoço. Aos sábados, a farmácia funciona das 9h00 às 13h00.  

Nos dias em que a Farmácia se encontra em serviço permanente, mantem-se em funcionamento 

desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. 

2.3. Organização do espaço interior 

A Farmácia Costa Gomes cumpre os requisitos relativos às áreas mínimas obrigatórias das 

farmácias de oficina e respectivas divisões [39]. 

Esta Farmácia possui um piso único, organizado nas seguintes áreas: 

A zona de atendimento ao público é uma área ampla que permite a fácil comunicação com o 

utente, encontra-se devidamente iluminada e climatizada. Nesta zona encontram-se 3 locais de 
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atendimento, cada um com o respetivo computador e impressora. Por cima da zona de atendimento, 

encontra-se um ecrã que transmite informação com destaque para vários temas de interesse. 

Existem prateleiras e gavetas atrás do local de atendimento visíveis pelos utentes, mas fisicamente 

alcançáveis apenas pelos profissionais de saúde com produtos de higiene oral, suplementos 

alimentares, produtos para podologia e alguns medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) e dispositivos médicos (DM). Nas prateleiras laterais ao alcance dos utentes, existem 

produtos de puericultura, produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC) de rosto e corpo 

ordenados por marca e por linhas. Existe ainda um expositor de calçado ortopédico e uma zona de 

espera com cadeiras destinadas aos utentes ou acompanhantes, expositores com folhetos 

informativos e revistas de saúde, bem como uma balança. 

A zona de armazenamento de produtos é constituída por armários com gavetas deslizantes, 

várias prateleiras, um frigorífico para armazenamento de materiais termolábeis e um armário 

fechado para armazenamento de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes.  

O primeiro armário com gavetas deslizantes é destinado a medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e MNSRM. Neste armário encontram-se em primeiro lugar os medicamentos de 

marca (comprimidos, cápsulas, supositórios, óvulos vaginais, medicamentos injetáveis não 

termolábeis, cremes pomadas e géis). Em segundo lugar encontram-se os xaropes. Em seguida os 

pós e granulados. Em quarto lugar os produtos para higiene oral. Seguidamente os produtos para 

uso oftálmico e por fim as pílulas. Num outro armário com gavetas deslizantes encontram-se os 

medicamentos genéricos. Estas divisões são facilmente percetíveis pelo recurso a etiquetas 

identificáveis ao longo do armário.  

Nas estantes encontram-se organizados separadamente em diferentes prateleiras suplementos 

alimentares; produtos de puericulturas; produtos de veterinária; calçado ortopédico; vários 

dispositivos médicos; produtos destinados ao protocolo da diabetes como agulhas, tiras e máquinas 

para determinação da glicemia. Existe ainda uma prateleira na qual se encontram os excedentes das 

gavetas. 

Todos os produtos, para além de serem agrupados da forma anteriormente referida, são sempre 

dispostos por ordem alfabética de acordo com o nome comercial ou denominação comum 

internacional (DCI) (no caso dos genéricos) e dentro de cada um, por ordem crescente de dosagem 

(quando aplicável). 

Na zona de receção e verificação de encomendas, existe um balcão amplo, equipado com 

computador, impressora, fotocopiadora, sensor de leitura ótica, impressora de etiquetas de preço, 

fax e telefone. Nesta zona realizam-se atividades como pedido de encomendas, receção e 

verificação das mesmas, devoluções, impressão de etiquetas e marcação do preço de produtos de 

venda livre, bem como operações informáticas e de faturação. 

O laboratório é o local destinado à preparação de medicamentos manipulados. Assim, neste 

local encontra-se todo o material de laboratório obrigatório e necessário devidamente limpo e 
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organizado. Encontram-se também nesta zona, as matérias-primas convenientemente 

acondicionadas, rotuladas e arrumadas. Para além disto encontra-se neste local uma balança 

analítica devidamente calibrada, uma zona de lavagem de material bem como a bibliografia 

necessária para preparação de medicamentos manipulados e os dossiers de registo. 

O gabinete de atendimento personalizado permite não só um diálogo confidencial entre o utente 

e profissional de saúde, como a determinação e registo de vários parâmetros bioquímicos e 

administração de injetáveis e vacinas não contidas no plano nacional de vacinação (PNV). O 

registo dos serviços farmacêuticos prestados é feito diariamente, de acordo com a portaria nº 

1429/2007, de 2 de novembro, sendo disponibilizada ao Autoridade Nacional do Medicamento e 

produtos de saúde (INFARMED) sempre que solicitado [40]. 

O gabinete da direção técnica é um espaço destinado à realização das funções relativas à gestão 

e administração da farmácia, por parte do DT. É também nesta sala que se realizam as reuniões de 

trabalho. Neste local encontra-se arquivada a documentação relativa à gestão e contabilidade da 

farmácia, bem como a maioria da bibliografia necessária à atividade farmacêutica. 

A Farmácia Costa Gomes apresenta ainda uma instalação sanitária podendo esta ser utilizada 

pelos funcionários ou pelos utentes da farmácia. 

2.4. Recursos Humanos 

A Farmácia Costa Gomes cumpre a legislação relativa à reorganização jurídica do setor das 

farmácias, assim, o quadro de funcionários da farmácia divide-se em dois grupos [41-43]: 

Quadro farmacêutico - uma farmácia deve dispor de pelos um DT e outro farmacêutico, devendo 

estes, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia. 

Quadro não farmacêutico, incluindo este os técnicos de farmácia ou outro pessoal devidamente 

habilitado. 

Todos os elementos estão convenientemente identificados através do uso de um cartão que 

apresenta o nome, título profissional e fotografia. Na Tabela 1 do Anexo 10 podemos ver o nome e 

a função dos vários profissionais. 

2.5. Recursos Informáticos  

O Sistema Informático disponível na Farmácia Costa Gomes é o SIFARMA 2000, todos os 

computadores presentes na farmácia estão em rede, sendo que, o acesso de cada colaborador é 

conseguido através da introdução do nome e respetiva palavra passe. Este programa é muito útil 

não só no atendimento mas também na gestão e administração da farmácia. 

Este sistema permite a realização de várias operações fundamentais como o acesso à ficha do 

produto (criada para cada produto, que dá acesso ao prazo de validade, quantidade em stock , preço 

de venda ao público (PVP), histórico de vendas, algumas informações importantes sobre 

propriedades farmacológicas, interações importantes entre fármacos, etc); a receção das 

encomendas; realização de devoluções; emissão dos verbetes de identificação de lotes, emissão da 

relação do resumo de lotes e da faturação mensal; controlo dos prazos de validade; realização de 
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inventários; faturação das diversas entidades; gestão de clientes; gestão de psicotrópicos; entre 

outras. 

3. Fontes de Informação 

O recurso em tempo útil a fontes de informação objetiva, independente e atualizada é 

fundamental na prática da atividade farmacêutica, pois existe uma constante evolução a nível da 

legislação e do conhecimento científico, bem como surgimento de novos produtos, novas formas de 

apresentação, para além da constante necessidade de responder a questões colocadas por utentes 

para as quais não seja possível uma resposta segura e imediata. Assim, torna-se fundamental a 

farmácia dispor de fontes de informação credíveis e atualizadas em suporte físico e digital.  

Como documentos obrigatórios, as farmácias devem apresentar: a Farmacopeia Portuguesa, em 

edição de papel, em formato eletrónico ou em CD e outros documentos indicados pelo 

INFARMED: Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico Português, Índice Nacional 

Terapêutico e Simposium Terapêutico [41-43].  

Para além da bibliografia referida, a Farmácia Costa Gomes apresenta ainda livros sobre 

Aconselhamento Farmacêutico, Dermofarmácia e Cosmética, Antibiót icos ente outros livros 

científicos de interesse. 

Ao longo do meu estágio, não só fui questionada por utentes aquando da dispensa de 

medicamentos, mas também respondi a questões colocadas via telefónica, sendo nestes casos 

fundamental o recurso às fontes de informação. 

 

4. Classificação e distinção de medicamentos e outros produtos existentes na farmácia 

Na Tabela 2 do Anexo 10 temos a classificação dos diferentes tipos de medicamentos e outros 

produtos de saúde existentes na farmácia, bem como a definição de cada tipo e exemplos de 

produtos com os quais contactei ao longo do estágio.  

 

5. Encomendas e Aprovisionamento 

A parte inicial do meu estágio foi dedicada essencialmente à receção, conferência e 

armazenamento de encomendas. Foi uma etapa fundamental que permitiu o contacto com os vários 

produtos existentes na farmácia e com os respetivos nomes comerciais de forma a conseguir 

associar os nomes comerciais às respetivas substâncias ativas. O armazenamento, foi também 

muito importante, pois facilitou bastante a etapa posterior, o atendimento.  

5.1.  Realização das encomendas 

Na Farmácia Costa Gomes são realizadas diariamente encomendas aos distribuidores por grosso 

(DG) via telefónica. Ocasionalmente são ainda efetuadas encomendas diretamente aos Laboratórios 

produtores ou aos seus representantes legais. Estas últimas encomendas constam geralmente de 

medicamentos genéricos, produtos cosméticos ou dispositivos médicos.  
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Existe na Farmácia Gomes, um livro “livro das faltas” no qual, cada colaborador regista o nome 

e a quantidade de produtos que é necessário encomendar sempre que o stock  atinge um valor 

mínimo. Este valor mínimo de stock  é estabelecido para cada produto de acordo com a sua 

rotatividade e de forma a garantir a satisfação das necessidades dos clientes.  

As encomendas realizadas diariamente aos distribuidores por grosso na Farmácia Costa Gomes 

são feitas aos principais fornecedores desta, a OCP Portugal e a Cooprofar, e em menor número à 

Alliance Healthcare. Os pedidos são efetuados via telefone. São realizados dois pedidos a meio da 

manhã que são entregues durante a tarde e outros dois pedidos são efetuados ao fim da tarde e são 

entregues no dia seguinte de manhã.  

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de efetuar vários pedidos de encomenda  via 

telefónica, o que me ajudou bastante a familiarizar com os nomes dos produtos farmacêuticos, bem 

como as dosagens e forma farmacêuticas existentes. 

5.2. Receção e conferência de encomendas 

Cada encomenda chega à farmácia acondicionada em recipientes convenientemente fechados e 

identificados com o nome da farmácia. Esta é acompanhada de uma fatura em duplicado 

(Anexo11) que permite fazer a conferência e a sua entrada no sistema informático. Nesta fase, 

devemos confirmar sempre que os produtos faturados correspondem aos produtos enviados, 

devemos também confirmar a quantidade de produtos, o preço de custo e o preço de venda, o 

imposto sobre o valor acrescentado (IVA), as bonificações/descontos (nos casos em que se 

apliquem),a validade e a integridade da embalagem. 

Os produtos de frio chegam à farmácia em dispositivos térmicos. A conferência destes produtos 

é feita de forma prioritária, sendo estes rapidamente arrumados no frigorífico.  

Para dar entrada aos produtos no sistema informático, estes são inicialmente colocados no 

balcão destinado à receção das encomendas, sendo posteriormente passados num sistema de leitura 

ótica dos códigos de barras, à medida que os produtos vão sendo introduzidos no sistema 

informático. Devemos sempre que necessário atualizar os prazos de validade, ou os preços.  

Nos produtos que apresentam PVP definido, devemos sempre confirmar não só se o preço 

indicado na fatura coincide com o preço marcado na embalagem, mas também se o preço 

apresentado pelo sistema informático está correto. Naqueles produtos que não possuem PVP 

definido, devemos efetuar a marcação do preço do produto tendo por base o preço de custo, a 

margem de comercialização definida pela farmácia e o IVA. 

Quando as encomendas incluem medicamentos psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas, a fatura é acompanhada de uma requisição de psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas (Anexo12) em duplicado, cujo código é automaticamente pedido pelo sistema 

informático no final da introdução da encomenda. O original deste documento depois de carimbado 

e assinado pelo DT fica na farmácia e o duplicado depois de carimbado e assinado é devolvido ao 

fornecedor, como comprovativo de receção do produto.  
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As matérias-primas, utilizadas na preparação de manipulados, são acompanhadas pelos 

respetivos boletins analíticos de acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho. Esses boletins 

devem comprovar que as matérias-primas satisfazem as exigências da monografia respetiva e 

devem incluir indicação do número do lote da matéria-prima respetiva. No ato da receção das 

matérias-primas, deve verificar-se a concordância do boletim quanto às especificações da 

monografia, verificar-se se a matéria-prima recebida corresponde à encomendada e ainda verificar 

a embalagem quanto à sua integridade e satisfação das condições de higiene e condições de 

conservação para a matéria-prima em causa [49]. Os boletins analíticos são depois arquivados em 

capas para o efeito. 

5.3. Armazenamento 

Após a entrada informática dos produtos, estes são devidamente armazenados em locais com 

condições de luz, temperatura e humidade adequadas à sua conservação.  

Os produtos são armazenados por forma a que os primeiros a sair  sejam aqueles que têm prazo 

de validade mais curto e/ou preço menos atualizado, garantindo sempre um fácil e rápido acesso 

aos produtos. 

5.4.  Controlo dos prazos de validade 

É muito importante efetuar um controlo dos prazos de validade para garantir a dispensa de 

produtos aos utentes com qualidade desejada. 

Na Farmácia Costa Gomes, como forma de controlar os prazos de validade, mensalmente são 

emitidas listas com a discriminação dos produtos cujo prazo de validade expira dentro dos 3 meses 

seguintes (Anexo 13). A partir destas listas procedemos à localização dos produtos, confirmação 

dos prazos de validade e posteriormente de acordo com prazo de validade apresentado procedemos 

à sinalização dos produtos ou à sua recolha para quebras.  

5.5.  Devoluções 

No caso de serem detetadas inconformidades, é necessário proceder à devolução dos produtos 

ao respetivo fornecedor. Alguns dos motivos que podem levar a uma devolução são: receção de 

produtos faturados mas não pedidos; envio de produtos danificados; faturação e envio de produtos 

pedidos, mas em quantidade superior à solicitada; produtos com prazo de validade muito curto; 

recolha de produtos por indicação do INFARMED ou do laboratório responsável pela sua 

comercialização.  

No sistema informático, no menu “Gestão de Devoluções”, podemos proceder à devolução 

destes produtos, emitimos assim uma Nota de Devolução (Anexo 14) em que constam os nomes 

dos produtos a devolver e o respetivo código, a quantidade de cada produto, o número da fatura da 

compra, o preço de custo, o IVA e o motivo da devolução. 

A Nota de Devolução é impressa em triplicado, duas cópias são entregues ao fornecedor 

juntamente com os produtos a devolver. A regularização pode ser feita através da emissão de uma 
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nota de crédito ou pela reposição do produto. Caso a devolução não seja aceite, os produtos 

constituem prejuízo para a farmácia. 

 

6. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

A dispensa de medicamentos deve ser feita de forma responsável e deve garantir o 

esclarecimento e educação dos utentes, bem como o uso racional de medicamentos. 

O aviamento das receitas e a dispensa de medicamentos são atos que devem ser exercidos 

exclusivamente nas farmácias, pelos farmacêuticos ou pelos seus diretos colaboradores, sob 

responsabilidade dos primeiros [50]. 

Tive oportunidade ao longo do estágio de desempenhar esta tarefa de uma forma gradual: 

comecei por observar e auxiliar os profissionais, de seguida, realizei dispensa de medicamentos sob 

supervisão, passando depois a desempenhar esta tarefa sozinha mas sempre com suporte e 

disponibilidade de todos os profissionais, caso surgisse alguma dúvida. 

6.1.  Receção da prescrição médica e validação da mesma 

A prescrição de um medicamento tem de incluir obrigatoriamente a respetiva DCI da substância 

ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia [51;52]. A prescrição pode 

incluir a denominação comercial, nos casos em que: se trata de um medicamento com margem ou 

índice terapêutico estreito conforme informação prestada pelo INFARMED; fundada suspeita 

reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial; prescrição de medicamento para assegurar a 

continuidade de tratamento superior a 28 dias [51;52]. Nestes casos, o médico prescritor tem de 

assinalar na mesma o motivo que está na origem da prescrição pela denominação através da 

sinalização de uma alínea [51; 52]. 

Geralmente, a prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica (Anexo 15), podendo, 

excecionalmente, ser manual (Anexo 16). Neste caso, o médico prescritor deve justificar 

selecionando o motivo pelo qual fez a receita manual, através da sinalização da alínea aplicável. As 

situações em que se permite a utilização da via manual encontram-se no artigo nº8 da Portaria n.º 

137-A/2012 de 11 de maio [51].  

De acordo com a Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, para que uma receita seja validada, 

deve incluir, todos os itens da Tabela 3 do Anexo 10 [51]. 

6.2.  Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa propiamente dita  

O farmacêutico é, na maior parte dos casos, o último profissional de saúde que tem contacto 

com o doente antes da utilização dos medicamentos. Tem por isso a responsabilidade de garantir 

que o doente conhece a forma correta de administrar os medicamentos bem como assegurar que 

não existe qualquer erro na prescrição. O farmacêutico deve por isso: avaliar a prescrição médica, 

verificando se o medicamento prescrito está de acordo com a patologia apresentada pelo doente; 

avaliar se não existem contraindicações ou interações para a toma daquele medicamento por aquele 
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doente; verificar se a posologia está correta; e perguntar ao doente se sabe como tomar aquele 

medicamento, esclarecendo o doente no caso de este não saber. Se for encontrado algum erro na 

prescrição, o farmacêutico deve contactar o médico no sentido de esclarecer a situação. 

Depois desta primeira fase, segue-se a recolha dos produtos e a sua venda. No sistema 

informático, o código de barras dos produtos é passado no sistema de leitura ótica, sendo em 

seguida introduzido o organismo comparticipante e os eventuais despachos. Ao finalizar a venda, é 

impresso no verso da receita, um resumo da venda: identificação da farmácia; número da receita, 

número de lote e letra de serie; código do organismo comparticipante; código do operador; 

medicamento(s) dispensado(s) comparticipado(s) identificados pelo nome comercial; código 

numérico e código de barras; quantidade de produtos dispensados; preço total de cada 

medicamento dispensado; valor total da receita; encargo do utente em valor por medicamento e 

respetivo total; comparticipação do estado em valor por medicamento e respetivo total; local 

destinado à assinatura do utente declarando que recebeu os medicamentos dispensados e a 

informação necessária para a sua utilização [51;53]. 

Após a impressão da receita, esta deve ser datada, assinada e carimbada pelo farmacêutico. 

Deve ainda ser impressa a fatura correspondente à venda, que deve ser carimbada e rubricada pelo 

farmacêutico antes de ser entregue ao utente [51]. 

6.3.  Aconselhamento 

Como referido anteriormente, o farmacêutico tem de fornecer toda a informação necessária 

para garantir uma utilização eficaz e segura dos medicamentos.  

Assim deve ser dada informação de uma forma clara e adaptada à situação de cada doente. 

Durante o meu estágio, pude aperceber-me que existem diversos tipos de utentes. Desde aqueles 

que são bastante informados aos quais as informações necessárias podem ser dadas de uma forma 

simples. Existem também utentes para os quais é necessária bastante calma na passagem de 

informação, sendo muitas vezes necessário passar mensagem não só via oral mas também escrita, 

bem como exemplificação de administração (como por exemplo nos dispositivos de inalação). 

O que é realmente importante é garantir que o doente perceba a forma como deve tomar cada 

um dos medicamentos, o modo como deve conservá-los, assim como o motivo pelo qual tem de 

tomar esses fármacos e quais os resultados que espera alcançar cumprindo as indicações fornecidas 

pelo médico. Deve ainda ser fornecida ao doente informação sobre medidas não farmacológicas 

que possam ajudar no controlo da doença e sempre que possível deve avaliar-se a adesão 

terapêutica do doente. É ainda importante em alguns casos alertar o doente para alguns efeitos 

secundários possíveis. 

6.4.  Medicamentos Comparticipados 

 Pelo Decreto‐Lei n.º 48‐A/2010, de 13 de maio, a comparticipação do estado no preço dos 

medicamentos abrangidos pelo referido decreto, faz-se nos seguintes termos: “O  valor máximo da 

comparticipação é determinado de acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável, 
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calculado sobre o preço de referência do respetivo grupo homogéneo”. Nos casos em que o PVP 

do medicamento seja inferior ao valor apurado, a comparticipação por parte do estado limita-se 

àquele preço [54-56]. 

Sempre que a prescrição se destina a um pensionista abrangido pelo regime especial das 

comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, deve existir na receita a sigla “R” junto 

dos dados do doente, ou no caso de se tratar de uma receita manual pode existir uma vinheta de cor 

verde identificativa do local de prescrição [51]. 

Quando a prescrição se destina a um utente abrangido por um regime especial de 

comparticipação, devido à presença de determinadas patologias como lúpus, hemofilia, psoríase 

entre outras, deve constar na receita a sigla “O” junto dos dados do utente, sendo obrigatório no 

campo da receita relativo à designação do medicamento, a menção ao despacho que consagra o 

respetivo regime [51]. 

Alguns utentes beneficiam da complementaridade de duas entidades, ou seja, os subsistemas 

complementares responsabilizam-se por uma percentagem da comparticipação, havendo por isso 

menos custos para o utente. Nestes casos, é necessário uma fotocópia da receita original, assim, o 

original fica com a faturação correspondente ao sistema principal e a cópia fica com o subsistema.  

Relativamente aos doentes com diabetes mellitus, no âmbito do Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da diabetes mellitus têm sido estabelecidos vários protocolos entre o 

Ministério da Saúde e diversos parceiros do setor os quais têm permitido um acesso cada vez mais 

abrangente dos utentes aos dispositivos para monitorização e tratamento da doença. A 

comparticipação do Estado assume o máximo de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% do PVP 

das agulhas, seringas e lancetas destinados aos utentes do SNS e subsistemas públicos, desde que 

devidamente identificados e apresentando a respetiva prescrição médica [57;58]. 

6.5. Medicamentos Genéricos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 de setembro, medicamento genérico é um 

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

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [59]. Este deve ser identificado pela 

substância ativa, seguido da dosagem, forma farmacêutica e da sigla “MG” que devem constar no 

seu acondicionamento secundário [60]. 

Uma vez que a comercialização destes produtos não suporta os custos de marca, torna-se mais 

económica permitindo preços significativamente mais baixos do que os fixados para os similares de 

marca, originando assim um evidente benefício para os utentes e para o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) uma vez que reduz os encargos na sua comparticipação [60]. 

De acordo com a Portaria nº. 137-A/2012, de 11 de maio, no momento da dispensa, devemos 

sempre informar o utente sobre o medicamento comercializado que apresenta o preço mais baixo 

cumprindo a prescrição. Assim, o utente tem direito de opção exceto quando se trata de um 
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medicamento comparticipado ou não que contem uma substância ativa para qual não exista 

medicamento genérico ou para o qual só exista o original de marca ou ainda quando o médico 

prescritor assinala uma das exceções [51]. 

A exceção a) é assinalada quando o medicamento apresenta “margem terapêutica ou índice 

terapêutico estreito”. A exceção b) é selecionada quando existe “fundada suspeita de intolerância 

ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas com outra denominação 

comercial”. A exceção c) quando se trata de um “tratamento com continuidade superior a 28 

dias”[51]. 

Nos 2 primeiros casos é obrigatório dispensar ao utente o medicamento prescrito na receita e 

não aparece qualquer texto na parte final da receita. No caso de estar selecionada a exceção c) pode 

ser dispensado o medicamento prescrito ou qualquer outro medicamento mais barato. Neste caso, 

quando o medicamento dispensado é o prescrito aparece o texto “Não exerci direito de opção” 

quando o medicamento selecionado é mais barato que o prescrito, aparece o texto “Exerci direito 

de opção por um medicamento mais barato que o prescrito.” 

As farmácias devem sempre ter disponíveis pelo menos três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, pertencendo estes aos 5 preços mais baixos de 

cada grupo homogéneo [51]. 

Quando não existe qualquer exceção assinalada, no caso de o medicamento dispensado ser um 

dos cinco mais baratos a receita refere “Não exerci direito de opção” já nos casos em que o 

medicamento dispensado não corresponde a um dos cinco mais baratos a receita refere “Exerci 

direito de opção por um medicamento com preço superior ao quinto preço mais barato”. 

6.6.  Sistema de preços de referência 

O preço de referência de cada grupo homogéneo, é determinado através do cálculo da média dos 

cinco PVP mais baixos dentro dos medicamentos que constituem esse grupo homogéneo. Este 

sistema de referência de preços, sofre uma revisão trimestralmente [61]. 

 

7. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

As substâncias pertencentes ao grupo dos psicotrópicos e estupefacientes são necessárias do 

ponto de vista terapêutico em várias situações de doença. No entanto, uma vez que estão muitas 

vezes associadas a atos ilícitos, requerem uma legislação especial, havendo bastante controlo e 

atenção por parte das autoridades competentes. 

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro define quais são as substâncias passíveis de controlo, 

sendo estas apresentadas em tabelas (I-A, I-B, I-C, II-A, II-B, II-C, III, IV, V, VI) anexas ao 

referido Decreto-Lei de acordo com os efeitos nocivos que podem provocar ao consumidor. A 

tabela I é aquela com mais impacto [62]. 
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       7.1. Regras de aquisição e dispensa 

Relativamente à encomenda destas substâncias, esta é feita da mesma forma que os restantes 

produtos. Na fase da receção da encomenda sempre que desta façam parte psicotrópicos ou 

estupefacientes é enviada em conjunto com a fatura, uma requisição em duplicado na qual constam 

os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes enviados, bem como as quantidades, a data e 

número de requisição. Esta requisição deve ser carimbada e assinada pelo farmacêutico 

responsável, sendo depois o original arquivado na farmácia por um período de três meses e o 

duplicado é entregue ao respetivo fornecedor. 

A prescrição de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes é feita da mesma forma que as 

prescrições dos restantes medicamentos, podendo esta ser em prescrição manual ou eletrónica. 

Quando estas prescrições contêm medicamentos das tabelas I ou II anexas ao Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro, não pode constar em receitas onde sejam prescritos outros medicamentos 

[51]. 

Uma reprodução destas receitas, em formato papel ou eletrónico, têm de se manter arquivadas 

na farmácia durante três anos, ordenadas por data de aviamento. Sendo que um resumo das 

entradas e saídas é enviado trimestralmente para o INFARMED [51]. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro só o farmacêutico ou quem o substitua 

na sua ausência, pode aviar receitas respeitantes a substâncias ou preparações compreendidas nas 

tabelas I e II, devendo cumprir as regras sobre a identificação previstas [62]. Nestes casos, o 

programa informático, após a introdução dos dados do medicamento, exige automaticamente o 

preenchimento de campos com dados sobre o médico prescritor, o doente e o adquirente, para pode 

concluir a venda. É importante ter em conta que o adquirente não pode nestes casos ser a mesma 

pessoa que o doente [51]. 

 

8. Medicamentos e produtos manipulados 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado, 

constitui “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [63]. 

Fórmula Magistral corresponde a um “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina” [63]. 

Preparado Oficinal, diz respeito a “qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por 

essa farmácia ou serviço” [63]. 

A Farmácia Costa Gomes possui, como já referido, um laboratório adequado à preparação de 

manipulados. No entanto, não é muito frequente a preparação destes produtos na própria farmácia, 
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sendo a maior parte dos manipulados preparados numa outra farmácia com a qual a Farmácia Costa 

Gomes tem um acordo. Durante o estágio, tive oportunidade de colaborar na preparação de vaselina 

salicilada a 10% e vaselina com dinitrato de isossorbida. 

A prestação destes serviços tem como objetivo, a obtenção de preparações farmacêuticas 

seguras, com qualidade e eficácia para o uso previsto.  

8.1.  Material de laboratório e matérias-primas 

Pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, as matérias-primas usadas na preparação de 

medicamentos manipulados, devem satisfazer as exigências da respetiva monografia, devem 

também ser preferencialmente adquiridas a fornecedores devidamente autorizados pelo 

INFARMED [49]. 

Quanto ao equipamento mínimo de laboratório obrigatór io, este está definido na Deliberação n.º 

1500/2004, de 7 de dezembro. Foi-me solicitado durante o estágio a elaboração de um inventário 

com o material de laboratório existente, bem como a verificação do equipamento mínimo 

obrigatório. Pude verificar que o laboratório da Farmácia Costa Gomes possui todo o equipamento 

mínimo obrigatório e elaborei o inventário que se encontra na Tabela 4 do Anexo 10 [64]. 

8.2. Boas práticas  

Na preparação de um medicamento manipulado, o farmacêutico, deve assegurar a qualidade da 

preparação através do cumprimento das boas praticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados, aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho [49]. Deve ainda verificar a 

segurança do medicamento, avaliando a adequação do estipulado na receita no que respeita à 

dosagem da ou das substâncias ativas e excipientes e a existência de interações, quer entre as 

substâncias quer na segurança para com o doente, que ponham em causa a ação do medicamento 

[63]. 

8.3.  Cálculo do PVP 

A Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho contem toda a informação necessária para o cálculo do 

PVP dos medicamentos manipulados. O PVP é obtido tendo por base o valor dos honorários, das 

matérias-primas e dos materiais de embalagem (Anexo 17) [65]. 

PVP= (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem ) 

x 1,3 x 1,06 (correspondente ao valor do IVA 6%) 

Pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, os medicamentos manipulados são comparticipados em 30% 

do seu preço [61]. 

 

9. Automedicação, Aconselhamento e Dispensa de MNSRM 

Pelo Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho a automedicação “é a utilização de MNSRM de 

forma responsável, sempre que se destinem ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras 

e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” [66]. 

No entanto, a automedicação deve limitar-se a situações clínicas bem definidas e deve ser feita 

de acordo com as especificações estabelecidas para os medicamentos em causa. As situações que 
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são passíveis de automedicação encontram-se disponíveis no Despacho n.º 17690/2007, de 23 de 

julho [66].  

Na maior parte dos casos, o consumidor não tem conhecimentos para interpretar de forma 

correta os seus sintomas, distinguir os distúrbios, avaliar a gravidade da situação e selecionar o 

MNSRM mais adequado a cada situação, sendo muitas vezes a escolha do consumidor bastante 

influenciada pela publicidade feita aos MNSRM.  

Deste modo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os farmacêuticos desempenham 

um papel fundamental na assistência, dispensa e informação sobre os medicamentos disponíveis 

para automedicação. Os farmacêuticos devem ajudar o doente a escolher a automedicação 

apropriada e responsável, ou quando necessário, encaminhar o doente para o médico. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de auxiliar várias vezes os doentes na escolha de 

MNSRM. Nestas situações, tentei sempre recolher o máximo de informação sobre os sintomas e a 

duração dos mesmos, perguntava ao doente se já tomou alguma coisa para aliviar os sintomas, se 

tem alguma intolerância/alergia conhecida e se realiza atualmente algum tipo de farmacoterapia 

para qualquer outro problema de saúde. Em alguns destes casos, a situação era facilmente resolvida 

sem recurso a farmacoterapia. Nessas situações explicava aos doentes que não era necessário tomar 

qualquer medicamento e recomendava algumas medidas não farmacológicas. Nas situações em que 

se justificava, selecionava o MNSRM mais adequado à situação e informava o doente sobre a 

forma correta de tomar. Nos casos em que o utente apresentava sintomas com gravidade, ou em 

situações que já duravam há bastante tempo por exemplo, encaminhava o doente para o médico, 

explicando-lhe que este seria o melhor procedimento.  

 

10.  Cuidados de saúde prestados na Farmácia Costa Gomes 

A farmácia comunitária é um local ao qual os utentes recorrem cada vez mais, com o objetivo 

não só de adquirir os seus medicamentos mas também, esclarecer dúvidas, pedir conselhos, 

monitorizar alguns parâmetros bioquímicos, etc.     

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos tem grande relevância, permitindo 

reforçar a monitorização e o aconselhamento de indivíduos com patologias já diagnosticadas assim 

como a possibilidade de cooperar no rastreio de indivíduos aparentemente saudáveis.  

Na Farmácia Costa Gomes são disponibilizados aos utentes os seguintes serviços: medição da 

pressão arterial; determinação da glicemia capilar; teste de gravidez; administração de 

medicamentos e vacinas não incluídos no PNV. 

Ao longo do estágio várias vezes efetuei a monitorização da pressão arterial e da glicemia 

capilar a diferentes utentes. Após interpretação dos valores obtidos, fornecia aos utentes alguma 

informação sobre medidas não farmacológicas, como hábitos de vida saudáveis, de acordo com 

cada caso individualmente, relativas ao tipo de alimentação, a atividade física, controlo do peso 

corporal etc. Incentivava também o cumprimento da farmacoterapia recomendada nos casos 
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aplicáveis. Respondia às questões colocadas pelos doentes. Registava depois os valores obtidos 

num cartão de registo fornecido pela farmácia. Em alguns casos, os utentes foram ainda 

encaminhados para o médico. 

Quanto aos testes de gravidez, estes podem ser adquiridos pelos utentes e realizados em casa ou 

podem ser realizados na farmácia. Quando o farmacêutico dispensa um produto destes, deve 

assegurar sempre que o utente conhece a forma correta de o utilizar e interpretar. Efetuei também 

várias vezes este serviço ao longo do meu estágio. Após a interpretação do resultado do teste, esta 

informação era passada à utente em privado oralmente e por escrito. 

A administração de medicamentos e vacinas não incluídos no PNV é bastante frequente na 

Farmácia Costa Gomes. Esta é realizada por profissionais devidamente habilitados de modo a 

garantir a segurança e eficácia dos medicamentos administrados.  

A Farmácia Costa Gomes colabora com a VALORMED que é responsável pela gestão dos 

restos de embalagem e medicamentos fora de uso. Apercebi-me que é já muito comum para os 

utentes entregarem na farmácia os seus medicamentos fora de uso para que sejam destruídos em 

segurança. Os resíduos são recolhidos em contentores próprios da VALORMED que, depois de 

cheios, são identificados, selados e pesados. São ainda acompanhados por uma ficha preenchida e 

assinada pelo responsável da recolha. A farmácia fica com uma cópia arquivada em dossier. Este é 

um serviço que tem vantagens a nível ambiental e de saúde pública. 

  

11. Contabilidade e Gestão na farmácia 

Na Farmácia Costa Gomes, as receitas vão sendo organizadas diariamente. 

Durante os quatro meses de estágio tive a oportunidade de participar nas várias etapas de 

organização do receituário. 

Inicialmente as receitas são conferidas. Nesta fase verifica-se novamente se a receita cumpre 

todos os aspetos referidos no ponto 6.1. Receção da prescrição médica e validação da mesma. 

Verifica-se também: se não houve nenhum erro na fase de dispensação, ou seja, confirma-se que os 

medicamentos dispensados correspondem aos medicamentos previstos (DCI ou nome comercial, 

forma farmacêutica, dosagem, tamanho e número da embalagens); se o regime de comparticipação 

foi bem aplicado; a data de prescrição e validade da receita; a data de aviamento; carimbo da 

farmácia; a assinatura do profissional responsável pela venda e assinatura do utente. 

Caso se detete algum erro, este deve ser corrigido e sempre que seja necessário o utente deve ser 

contactado o mais rapidamente possível.  

A segunda etapa consiste em agrupar as receitas de acordo com o organismo de 

comparticipação. Dentro de cada organismo as receitas são ainda agrupadas por lotes (cada um dos 

lotes é constituído por 30 receitas). Dentro de cada lote as receitas são organizadas por ordem 

crescente do número que lhes é atribuído.  
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No final de cada mês é emitido: o verbete de identificação do lote (Anexo 18), que é organizado 

em conjunto com o lote respetivo; a relação do resumo de lotes (Anexo 19) e a fatura mensal 

correspondente. 

Depois de organizadas, as receitas comparticipadas pelo SNS, em conjunto com o verbete de 

identificação do lote, a relação de resumo de lotes e a fatura mensal, são enviadas para o Centro de 

Conferência de Faturas. As receitas relativas às restantes entidades comparticipantes são enviadas 

para a Associação Nacional das Farmácias (ANF). 

As receitas que não são aceites pelas respetivas entidades são devolvidas à farmácia tendo 

assinalado o motivo de devolução, o valor correspondente à sua comparticipação é descontado na 

fatura, sendo impressa uma nota de crédito. 

 

12. Cronograma das atividades desenvolvidas 

Na Tabela 4 encontram-se ordenadas por ordem cronológicas as atividades que realizei ao longo 

do meu estágio em farmácia comunitária. 

Tabela 4: Cronograma das atividades desenvolvidas  

1. No primeiro dia de estágio, foi me apresentada a equipa de trabalho e todo interior da 

farmácia. Também neste dia, tive o primeiro contacto com o sistema informático 

SIFARMA 2000. 

2. No segundo dia comecei por aprender como efetuar a receção, conferência e 

armazenamento de encomendas, inicialmente com acompanhamento de profissional. 

Esta tarefa ocupou grande parte da primeira semana. 

3. Mais tarde, quando já me sentia mais familiarizada com os nomes comerciais dos 

produtos e as dosagens existentes, passei a efetuar também os pedidos de encomenda 

via telefone.  

4. À medida que ia efetuando a receção e conferência das encomendas surgiram 

situações em que foi necessário efetuar devolução de produtos. Foi-me então 

explicado como se processa esta tarefa através do sistema informático SIFARMA 

2000.  

5. Ao longo da segunda semana de estágio passei também a colaborar na prestação de 

cuidados de saúde aos utentes (avaliação da pressão arterial; determinação da glicemia 

capilar; testes de gravidez).  

6. Em cada um dos quatro meses em que decorreu o meu estágio, efetuei o controlo dos 

prazos de validade de acordo com o procedimento referido no ponto 5.4. Controlo dos 

prazos de validade. 

7. Assim que foram surgindo oportunidades, colaborei também na preparação de 

medicamentos manipulados. 



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária   39 

 

8. Ainda em janeiro comecei a ter os primeiros contactos com o atendimento ao público. 

Comecei por observar e colaborar no atendimento prestado pelos profissionais, 

passando, posteriormente, eu a realizar esta tarefa (inicialmente sob supervisão e 

depois sozinha). 

9. No final do mês de janeiro, participei nas atividades de contabilidade e gestão, 

descritas no ponto 11. Contabilidade e Gestão na farmácia. Tive a oportunidade de 

colaborar nesta atividade no final de cada um dos quatro meses.  

10. Ao longo do estágio efetuei também as atividades descritas na Parte 1: Pesquisa sobre 

o novo antidiabético oral inibidor da DDP-4; em seguida efetuei a elaboração e 

distribuição dos panfletos informativos sobre a acne e, ainda, o seguimento 

farmacoterapêutico, tendo esta última tarefa sido desenvolvida de uma forma gradual 

ao longo do estágio, desde o inicio do mês de fevereiro até ao mês de abril. 

 

13. Conclusão 

Este estágio foi uma etapa muito importante da minha formação académica, pois permitiu-me 

viver o dia-a-dia de uma farmácia comunitária. Tive assim pela primeira vez, oportunidade de por 

em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo destes cinco anos de formação. 

Diariamente contatei com situações novas que me exigiram uma constante aprendizagem, 

estudo e atualização de conhecimentos. Percebi que é realmente importante saber consultar as 

fontes de informação disponíveis de forma a esclarecer pontuais dúvidas e garantir o correto 

desempenho da atividade profissional.  

Apercebi-me também que o farmacêutico tem um papel muito importante na educação da 

população, na prevenção e rastreio de doenças e na promoção da saúde. 

No decorrer do estágio fui sempre aprendendo e corrigindo erros, aperfeiçoando o meu 

desempenho e aproveitando todas as oportunidades para crescer profissionalmente. 

Assim, considero que esta experiência foi muito enriquecedora para mim, em grande parte 

graças aos profissionais com os quais tive oportunidade de trabalhar, que sempre me apoiaram, 

ensinaram e mostraram como se trabalha numa farmácia comunitária.  
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Anexo 1. 

 

Figura 1. Concentração plasmática de hormonas e de substrato ao longo do tempo, após ingestão de 

alimentos. Retirada de [3]. 

Legenda: FFA: Ácidos gordos livres; A: Concentração plasmática de glucose; B: Concentração plasmática 

de insulina e glucagon; C: Concentração plasmática de lactato e ácidos gordos livres.  

 

Tabela 1.Tratamento para doentes com DMT1.  

Diabetes tipo 1: 

Aporte nutricional adequado; 

Atividade física;  

Insulinoterapia; 

Educar o doente para autovigilância e autocontrolo da doença [5]. 
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Tabela 2. Tratamento para doentes com DMT2.  

Diabetes tipo 2: 

Aporte nutricional adequado;  

Atividade física;  

Insulinoterapia [5;6].  

Fármacos que diminuem a resistência à insulina [5;6]: 

Biguanidas: Metformina  

Glitazonas: Pioglitazona 

Fármacos que reduzem ou atrasam a absorção da glucose [5;6]  

Inibidores das α glucosidades : Acarbose 

Fármacos que estimulam a secreção de insulina [5;6]: 

Sulfonilureia: Glibenclamida; Gliclazida; Glimeperida; Glipizida. 

Secretagogos de ação rápida (Glinidas): Nateglinida  

Inibidores da dipeptidil peptidase: Sitagliptina; Vildagliptina; Saxag liptina  

Análogo do péptido semelhante ao glucagon (GLP-1): Exenatida 

 

Tabela3. Comparação da seletividade para inib ição da DDP-4 em relação às restantes enzimas. 

Adaptada de [12]. 

IDDP-4  FAP-α DPP-8  DPP-9  

Vildagliptina 285 270 32 

Saxagliptina ? 390 77 

Sitagliptina >5500 >2660 >5550 

Alogliptina >14000 >14000 >14000 

Linagliptina 89 40000 >10000 

 

Tabela 4. Potencial benefício card iovascular dos Inibidores da DDP-4. Adaptada de [12]. 

Efeito neutro do aumento de peso Melhoria do controlo glicémico, incluindo redução da 

glucose pós prandial 

Diminuição da pressão sanguínea sistólica Melhoria do perfil lipídico  

Diminuição da proteína C reativa Diminuição da d isfunção endotelial 
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Tabela 5. Linaglipt ina, Informações do RCM.  

Indicações Terapêuticas: 

Tratamento da diabetes mellitus tipo 2 para melhorar o controlo da glicemia em adultos: 

Como monoterapia: 

• Em doentes que não são adequadamente controlados pela dieta e pelo exercício e para os quais a 

metformina é considerada inadequada devido a intolerância ou contraindicada devido a compromisso renal 

[13]. 

Como terapêutica combinada: 

• Em associação com a metformina, quando a metformina em monoterapia, com d ieta e exercício, não 

proporciona um adequado controlo da glicemia;  

• Em associação com uma sulfonilureia e metformina, quando a terapêutica combinada com estes dois 

medicamentos, com dieta e exercício, não proporciona um adequado controlo da glicemia;  

• Em associação com a insulina, com ou sem metformina, quando este regime isoladamente, com dieta e 

exercício, não proporciona um adequado controlo da glicemia  [13].  

Posologia: 

A dose de linagliptina é de 5 mg uma vez por dia [13]. Quando a linagliptina é associada à metformina, a 

dose de metformina deve ser mantida, sendo a linagliptina administrada concomitantemente  [13]. 

Quando a linagliptina é utilizada em combinação com uma sulfon ilureia ou com insulina, p ode considerar-

se uma dose menor da sulfonilureia ou insulina, para diminuir o risco de hipoglicemia  [13].  

Populações Es peciais: 

Doentes com compromisso renal : 

Não é necessário qualquer ajuste posológico de linagliptina em doentes com compromisso renal [13]. 

Doentes com afeção hepática: 

Os estudos farmacocinéticos sugerem que não é necessário ajuste posológico em doentes com afeção 

hepática, embora não exista experiência clínica com estes doentes  [13]. 

Doentes idosos: 

Não é necessário qualquer ajuste posológico com base na idade [13].  

No entanto, a experiência clínica em doentes  > 80 anos de idade é limitada e deve haver precaução no 

tratamento desta população [13]. 

População pediátrica: 

A segurança e eficácia da linagliptina em crianças e adolescentes ainda não foram estabelecidas  [13]. Não 

existem dados disponíveis  [13]. 

Modo de Administração: 

Trajenta pode ser tomado com ou sem alimentos, a qualquer hora do dia [13]. Se for esquecida uma dose, 

esta deverá ser tomada assim que o doente se lembrar [13]. Não se deve tomar uma dose dupla no mesmo dia 

[13]. 
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 Contraindicações: 

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excip ientes  [13].  

Trajenta não deve ser utilizado em doentes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento da 

cetoacidose diabética [13]. 

Na experiência pós-comercialização com a linagliptina foram notificadas espontaneamente reações 

adversas de pancreatite aguda [13]. Os doentes devem ser informados sobre o sintoma característico da 

pancreatite aguda: dor abdominal g rave e persistente [13]. Foi observada resolução da pancreatite após a 

descontinuação do linagliptina [13]. Se houver suspeita de pancreatite, Trajenta deve ser interrompido [13].  
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Anexo 2. 

Tabela 1. Classificação da acne em quatro tipos . 

Tipo 1: Apresenta comedões; menos de 10 lesões na face, sem lesões no tronco; sem cicatrizes [18].  

Tipo 2: Apresenta pápula;10 a 25 lesões na face e tronco; cicatrizes ligeiras [18]. 

Tipo 3: Apresenta pústulas; mais de 25 lesões; cicatrizes moderadas [18]. 

Tipo 4: Apresenta quistos; cicatrizes extensas [18]. 

 

 
Tabela 2. Alguns fatores que podem aumentar a gravidade da acne . 

Predisposição genética; 

Stresse; 

Menstruação; 

Gravidez;  

Ambientes poluídos, húmidos e quentes ; 

Fatores mecânicos como oclusão dos poros, esfoliação ou pressão (mãos, chapéus, etc); 

Produtos de cosmética com base oleosa; 

Medicamentos como contracetivos orais, corticosteroides  [18].  

(na Tabela 3 do Anexo 2, temos vários exemplos de grupos de fármacos que podem induzir acne) 

 

  



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                           51 

 

Tabela 3. Grupos de fármacos que podem induzir acne. Adaptada de [15]. 

Grupos de fármacos que podem induzir a acne  

  

Hormonas 

  

Halogénios  

  

Anticonvulsivantes 

  

Tuberculostáticos 

  

Vários 

  

•Hormonas 

androgénias na 
mulher  

•Corticosteroides 

 •Corticotrofina 

(ACTH)  

•Contracetivos orais 

  

•Brometos 

•Cloretos  

•Iodetos  

•Halotanos 

  

•Derivados da 
Hidantoína (fen itoína)  

•Fenobarbital 

 •Trimetadiona 

  

•Etambutol 

 •Etionamida  

 •Isoniazida  

  

•Ciclosporina  

•Cianocobalami
na 

 •Dantroleno 

 •Sais de Ouro  

•Sais de Lítio  

 •Maprotilina 

 •Psoralenos 

 •Quinindina  

 •Quinina  

  

 

Tabela 4. Recomendações não farmacológicas importantes . 

Manter a pele e os cabelo limpo, evitando a acumulação de sebo; 

Preferir produtos de cosmética e hig iene suaves e de base aquosa (sem gordura); 

Ev itar tocar excessivamente na face (friccionar, pressionar, etc);  

Fazer uma alimentação saudável; 

Usar roupas que favoreçam a respiração normal da pele e que não provoquem um atrito excessivo ; 

Ev itar ambientes húmidos e poluído; 

Lavar a pele não mais que duas vezes por dia [18]. 
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Algoritmo para o tratamento da acne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Algoritmo para o tratamento da Acne. Adaptada de [18]. 

  



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                           53 

 

Tabela 5. Terapêutica tópica utilizada no tratamento da acne. 

Agente 

terapêutico 

  

Exemplos 

  

Mecanismos de ação Considerações Importantes 

  

Retinoides Tretinoína em creme 

(diferentes 

concentrações entre 

0,025 e 0,05%) e em 

solução (0,1%) MSRM 

[6; 17]. 

  

  

Isotretinoína em gel 

(0,05%) MSRM [6;17]. 

  

  

Adaptaleno em creme 

e em gel (0,1%) 

MSRM [6;17]. 

  

 Normalização da 

descamação alterada do 

epitélio infundibular, com 

consequente inibição da 

comedogénese. Inibindo a 

formação de novos 

microcomedões vai 

reduzir o número de 

comedões maduros e 

consequentemente 

reduzem também as 

lesões inflamatórias [17]. 

 

Tratamento de 1ª linha na acne leve a 

moderada; 

  

São importantes do tratamento de manutenção 

e na prevenção de recaídas; 

   

Aumentam a penetração de outros 

medicamentos;  

  

Potencial irritativo: Aplicação preferencial à 

noite, inicialmente em dias alternados 

Devem ser tomadas medidas de evicção solar; 

   

Contraindicados em grávidas e lactantes  [17]. 

 

Antibióticos 

 

Loção de 

clindamicina 1% e de 

eritromicina 2% 

MSRM [6;17]. 

  

Ação antibacteriana (P. 

acnes) e anti-inflamatória 

[17]. 

  

Utilizada na acne inflamatória;  
  

A sua eficácia aumenta se for usado em 

associação com retinóides tópicos ou peroxido 

de benzoílo; 
   

Tratamento deve ser suspenso após melhorias 

clínicas evidentes ou após ineficácia ao fim de 

6 a 8 semanas de aplicação regular [17]. 

Peróxido de 

Benzoílo 

  

Líquido de limpeza, 

gel e creme em 

concentrações entre 5 

a 10% apenas as 

formas em gel com 

concentração10% são 

MSRM [6; 17]. 

  

Ação antimicrobiana, 

possivelmente bactericida, 

bem como comedolítica, 

ao contrário dos 

antibióticos não está 

associado ao 

desenvolvimento de 

resistências bacterianas, 

pelo que tem eficácia 

mantida [17]. 

  

Associação com antibióticos tópicos para 

melhor tolerabilidade, sinergia de ação e 

diminuição de resistências; 

   

Associação com retinoides tópicos em acne 

ligeira ou moderada;. 

   

Apresenta potencial irritativo e pode causar 

descoloração da roupa ou cabelo; 

Evitar exposição solar ou utilizar protetor solar; 

   

Aplicar em dias alternados durante a primeira 

semana ou aumentar gradualmente a 

concentração; 

 

Período mínimo de tratamento 6 a 8 semanas  

[17]. 

  

Ácido 

Azelaico 

  

Gel (MSRM) (15%) e 

creme MNSRM (20%) 

[6; 17]. 

  

Ação antibacteriana e 

antiqueratinizante [15]. 

  

Aplicar com uma massagem 2 vezes por dia 

durante pelo menos 4 semanas, não exceder 

os 6 meses [6]. 
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Tabela 6. Principais antibióticos utilizados via sistémica no tratamento de acne. 

 

  

Agente 

terapêutico 

  

Exemplos 

  

Mecanismo 

de ação  

  

Considerações 

importantes 

  

Antibióticos 

  

As tetraciclinas são os antibióticos de 

1ªlinha têm eficácia, segurança e 

pouca incidência de resistências  

São usadas preferencialmente as 

tetraciclinas de 2ª geração como a 

Minociclina (100 mg/dia) e 

Doxiciclina (100mg/dia) pois 

apresentam perfil farmacocinético que 

permite uma única administração 

diária originando assim melhor adesão 

à terapêutica e menor incidência de 

resistências [6;17]. O cloridrato de 

tetraciclina (500mg 2x/dia) 

corresponde uma alternativa de 1ª 

geração [6;17]. 

  

  

Os Macrolidos como Eritromicina 

(500 mg 2 x/ dia) e Azitromicina (500 

mg /dia, 3 dias) têm problemas de 

tolerabilidade e eficácia limitada dado 

o aparecimento de estirpes de 

P.acnes resistentes devem ser usados 

apenas em casos de intolerância ou 

contraindicações às tetraciclinas [6;17]. 

  

  

As Quinolonas, o Cotrimoxazol e o 

Trimetropim devem ser considerados 

a 3ª linha [6;17]. 

  

  

Ação 

antibacteriana 
[6;17]. 

 

Indicados nas formas 

moderadas a graves 

de acne inflamatória 

[17]. 

A terapêutica 

combinada com 

retinoides ou 

peróxido de benzoílo 

tópicos demonstrou 

ser vantajosa, uma 

vez que previne ou 

minimiza a 

emergência de 

resistências [17]. 
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Tabela 7. Algumas estratégias importantes para limitar a resistência aos antibióticos . 

Es tratégia para limitar a resistência aos antibióticos:  

  

Os antibióticos não devem ser usados em monoterapia;  

Não associar o mesmo antib iótico via tópica e o ral;  

Evitar terapêutica pro longada (oral  ≤ 3 meses, tópica 6-8 semanas ); 

 Nas recidivas usar o mes mo antibiótico [17].  
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Tabela 8. Terapêutica v ia sistémica utilizada no tratamento da acne. 

 

 

Agente 

terapêutico 

  

Exemplos 

  

Mecanismo de ação 

  

Considerações Importantes 

  

Terapêutica 

Hormonal 

  

Ciproterona (2mg) + 

Etinilestradiol 

(0,035mg)[6]. 

 

Reduzem a atividade 

androgénica a nível da 

glândula sebácea e do 

infundíbulo folicular 

originando uma redução 

da produção de sebo em 

cerca de 30% [15; 17]. 

 

 

 

É utilizada em situações graves de acne [17]. 

 

Não devem ser administradas em grávidas nem 

em homens [17]. 

 

Deve ser utilizada quando a mulher: 

 Tem agravamento pré-menstrual da acne; 

 Apresenta acne na idade adulta, com lesões 

na metade inferior da face e/ou pescoço; 

 Tem acne associada a seborreia, hirsutismo 

ou irregularidades no ciclo menstrual; 

 Apresenta acne infamatória e necessita de 

contraceção [17]. 

Retinóides  

  

Isotretinoína (0,5 a 

1 mg/kg/dia) deve 

ser repartida em 

tomas pós prandiais 

ao longo do dia [6]. A 

melhoria é notória ao 

fim de 2 meses [6]. O 

tratamento deve 

manter-se por cerca  

de 6-8 meses [6]. 

  

 Reduz a diferenciação 

sebácea, diminuindo o 

tamanho da glândula 

sebácea e a sua 

capacidade de produzir 

sebo; 

 

Normaliza a 

queratinização folicular 

reduzindo a formação de 

novos comedões; 

 

Diminui a colonização 

P.acnes, ao modificar o 

habitat do folículo piloso; 

 

Tem atividade anti-

inflamatória [17]. 

  

Está indicada em acne nódulo-quistica ou acne 

moderada a grave que não responde ou 

recidiva após tratamento tópico e/ou com 

antibióticos sistémicos [17]. Está também 

indicada em acne com tendência para evolução 

cicatricial [17]. 

 

Deve alertar-se o doente para: 

 A terapêutica é altamente eficaz, embora 

possa haver uma fase inicial de 

agravamento das lesões; 

 Alguns dos efeitos secundários incluem 

queilite, secura ocular com intolerância a 

lentes de contacto, secura cutânea, 

fragilidade das mucosas, aumento da 

sensibilidade ao sol; 

 Poderá ainda ocorrer hiperlipemia pelo que 

se deve recomendar o controlo do perfil 

lipídico  bem como estudos sobre a 

função hepática, hemograma com 

plaquetas antes de iniciar assim como às 

4 a 6 semanas de terapêutica; 

 O efeito adverso mais grave é o seu elevado 

potencial teratogénico durante o 

tratamento e nas 6 semanas após a 

conclusão [17]. 
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Tabela 9. Associação de tratamentos com a Isotretinoína. 

Não devem associar-se o peroxido de benzo ílo ou ret inoides tópicos pois o efeito adverso pode 

ser significativamente aumentado [19]. 

  

  

Não se devem associar antibióticos do grupo das tetraciclinas pela possibilidade de potenciação 

do efeito hipertensor intracraniano, antibióticos de outros  grupos podem ser usados com 

benefício [19].  

  

  

A associação a contracetivos orais é aconselhada pelo efeito contracetivo e pelo efeito anti 

androgénico [19].  
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Anexo 3: Panfleto informativo sobre a acne direcionado para adolescentes 
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Anexo 4: Panfleto sobre aconselhamento farmacêutico na acne direcionado para os 

profissionais de saúde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é a acne? 

  

A acne é uma doença inflamatória cutânea causada pela 

obstrução dos poros da pele. Consiste numa alteração infamatória 

dos folículos pilossebáceos, resultante da retenção do sebo [14]. 

Afeta cerca de 80% da população entre os 12 e os 25 anos. Não 

se limita apenas a adolescentes, podendo surgir no período 

neonatal e em 20 a 30% dos indivíduos com idade entre os 20, 30 

e por vezes 40 anos [15]. 

A sua intensidade varia de pessoa para pessoa. É frequentemente 

mais grave no sexo masculino, mas mais persistente no sexo 

feminino [15]. 

Aconselhamento farmacêutico na acne: 
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Quatro fatores estão na origem da acne:  

 Hiperqueratinização folicular;  

 Aumento da produção de sebo; 

 Colonização microbiana do folículo piloso; 

 Libertação de mediadores inflamatórios na zona folicular e 

derme circulante [14, 15, 16].  

Tipo de lesões: 

 Microcomedão;  

 Comedão fechado (Ponto branco);  

Comedão Aberto (Ponto negro) - Quando a lesão abre para o 

exterior adquire uma cor negra, devido á combinação de 

melanina com os lípidos oxidados e os queratinócitos;  

Pápula;  

Pústula;  

 Nódulo;  

Quisto [16]. 
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Classificação: 

Tipo 1: Apresenta comedões; menos de 10 lesões na face, sem lesões no 

tronco; sem cicatrizes [18]. 

  

Tipo 2: Apresenta pápulas; 10 a 25 lesões na face e trono; cicatrizes ligeiras 

[18]. 

  

Tipo 3: Apresenta pústulas; mais de 25 lesões; cicatrizes moderadas [18]. 

  

Tipo 4: Apresenta quistos; cicatrizes extensas  [18]. 

  

 
  

Fatores que aumentam a gravidade : 

 Predisposição genética; 

 Stresse; 

 Menstruação; 

 Gravidez; 

 Ambientes poluídos, húmidos e quentes; 

 Fatores mecânicos como oclusão dos poros, esfoliação ou pressão ( mãos, 

chapéus, etc);  

 Produtos de cosmética com base oleosa; 

 Medicamentos como contracetivos orais, corticosteroides (na tabela em anexo, 

temos vários exemplos de grupos de fármacos que podem induzir acne) 

[18]. 
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Grupos de fármacos que podem induzir a acne [15] 

  

Hormonas 

  

Halogénios  

  

Anticonvulsivantes 

  

Tuberculostáticos 

  

Vários 

  

•Hormonas 

androgénias na 

mulher  

•Corticosteroides  

 •Corticotrofina 

(ACTH)  

•Contracetivos 

orais  

  

•Brometos  

•Cloretos  

•Iodetos • 

Halotanos  

  

•Derivados da 

Hidantoína 

(fenitoína)  

•Fenobarbital  

 •Trimetadiona 

  

•Etambutol  

 •Etionamida 

 •Isoniazida 

  

•Ciclosporina 

 •Cianocobalamina 

 •Dantroleno 

 •Sais de Ouro  

•Sais de Lítio 

 •Maprotilina 

 •Psoralenos  

 •Quinindina 

 •Quinina 
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Recomendações não farmacológicas: 

  

 Manter a pele e os cabelos limpos, evitando a acumulação de sebo; 

 Preferir produtos de cosmética e higiene suaves e de base aquosa (sem 

gordura); 

 Evitar tocar excessivamente na face (friccionar, pressionar, etc); 

 Fazer uma alimentação saudável; 

 Usar roupas que favoreçam a respiração normal da pele e que não 

provoquem um atrito excessivo; 

 Evitar ambientes húmidos e poluídos; 

 Lavar a pele não mais que duas vezes por dia [18]. 

Recomendações farmacológicas: 

 Limpeza da pele com tendência acneica; 

 Utilizar loções matificantes sempre que os poros cutâneos se apresentem muito dilatados; 

 Antes do início do tratamento deve ser feito um teste à sensibilidade da pele, aplicando o 

medicamento uma ou duas pequenas áreas da pele, durante 3 dias, se não surgir 

desconforto, o tratamento pode ser aplicado em toda a área afetada; 

 O tratamento deve ser iniciado com uma aplicação diária, para reduzir a secagem excessiva 

da pele, as concentrações podem então ser sucessivamente aumentadas; 

 O tratamento deve ser diminuído para a dosagem inicial se a pele começar a ficar seca, 

irritada ou descamativa; 

 Evitar o contato com os olhos, lábios, boca e outras mucosas, após a aplicação lavar sempre 

bem as mãos; 

 Durante a utilização destas substâncias deve evitar-se a exposição solar excessiva; 

 Só devem ser aplicados na zona afetada e na pele integra [18]. 
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Algoritmo para o tratamento da Acne [18]: 
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Agente 

terapêutico 

  

Exemplos 

  

Mecanismos de ação Considerações Importantes 

  

Retinoides Tretinoína em creme 

(diferentes 

concentrações entre 

0,025 e 0,05%) e em 

solução (0,1%) MSRM 

[6;17]. 

  

  

Isotretinoína em gel 

(0,05%) MSRM [6;17]. 

  

  

Adaptaleno em creme 

e em gel (0,1%) 

MSRM [6;17]. 

  

 Normalização da 

descamação alterada do 

epitélio infundibular, com 

consequente inibição da 

comedogénese. Inibindo a 

formação de novos 

microcomedões vai 

reduzir o número de 

comedões maduros e 

consequentemente 

reduzem também as 

lesões inflamatória [17].  

Tratamento de 1ª linha na acne leve a 

moderada; 

  

São importantes do tratamento de manutenção 

e na prevenção de recaídas; 

   

Aumentam a penetração de outros 

medicamentos;  

  

Potencial irritativo: Aplicação preferencial à 

noite, inicialmente em dias alternados ; 

 

Devem ser tomadas medidas de evicção solar; 

   

Contraindicados em grávidas e lactantes [17]. 

Antibióticos 

 

Loção de 

clindamicina 1% e de 

eritromicina 2% 

MSRM [6;17]. 

  

Ação antibacteriana (P. 

acnes) e anti-inflamatória 

[17]. 

  

Utilizada na acne inflamatória;  
  

A sua eficácia aumenta se for usado em 

associação com retinóides tópicos ou peroxido 

de benzoílo; 
   

Tratamento deve ser suspenso após melhorias 

clínicas evidentes ou após ineficácia ao fim de 

6 a 8 semanas de aplicação regular [17]. 

Peróxido de 

Benzoílo 

  

Líquido de limpeza, 

gel e creme em 

concentrações entre 5 

a 10% apenas as 

formas em gel com 

concentração10% são 

MSRM [6;17]. 

  

Ação antimicrobiana, 

possivelmente bactericida, 

bem como comedolítica, 

ao contrário dos 

antibióticos não está 

associado ao 

desenvolvimento de 

resistências bacterianas, 

pelo que tem eficácia 

mantida [17]. 

  

Associação com antibióticos tópicos para 

melhor tolerabilidade, sinergia de ação e 

diminuição de resistências; 

   

Associação com retinoides tópicos em acne 

ligeira ou moderadas; 

   

Apresenta potencial irritativo e pode causar 

descoloração da roupa ou cabelo; 

Evitar exposição solar ou utilizar protetor solar; 

   

Aplicar em dias alternados durante a primeira 

semana ou aumentar gradualmente a 

concentração; 

Período mínimo de tratamento 6 a 8 

semanas [17].  

  

Ácido 

Azelaico 

  

Gel (MSRM) (15%) e 

creme MNSRM (20%) 

[6; 17]. 

  

Ação antibacteriana e 

antiqueratinizante [15]. 

  

Aplicar com uma massagem 2 vezes por dia 

durante pelo menos 4 semanas, não exceder 

os 6 meses [6]. 

  

Terapêutica tópica: 

Terapêutica Tópica: 
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Agente 

terapêutico 

  

Exemplos 

  

Mecanismo 

de ação  

  

Considerações 

importantes 

  

Antibióticos 

  

As tetraciclinas são os antibióticos de 

1ªlinha têm eficácia, segurança e 

pouca incidência de resistências  

São usadas preferencialmente as 

tetraciclinas de 2ª geração como a 

Minociclina (100 mg/dia) e 

Doxiciclina (100mg/dia) pois 

apresentam perfil farmacocinético que 

permite uma única administração 

diária originando assim melhor adesão 

à terapêutica e menor incidência de 

resistências [6;17]. O cloridrato de 

tetraciclina (500mg 2x/dia) 

corresponde uma alternativa de 1ª 

geração [6;17]. 

  

  

Os Macrolidos como Eritromicina 

(500 mg 2 x/ dia) e Azitromicina (500 

mg /dia, 3 dias) têm problemas  de 

tolerabilidade e eficácia limitada dado 

o aparecimento de estirpes de 

P.acnes resistentes devem ser usados 

apenas em casos de intolerância ou 

contraindicações às tetraciclinas [6;17]. 

  

  

As Quinolonas, o Cotrimoxazol e o 

Trimetropim devem ser considerados 

a 3ª linha [6;17]. 

  

Ação 

antibacteriana 
[6;17]. 

  

Indicados nas formas 

moderadas a graves 

de acne 

inflamatória[17]. 
 

A terapêutica 

combinada com 

retinoides ou 

peróxido de benzoílo 

tópicos demonstrou 

ser vantajosa, uma 

vez que previne ou 

minimiza a 

emergência de 

resistências [17]. 

  

Terapêutica sistémica: 

É indicada terapêutica sistémica em situações em que a tópica não foi suficientemente eficaz [3;6].  
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Estratégia para limitar a resistência aos antibióticos: 

  

 Os antibióticos não devem ser usados em monoterapia;  

 Não associar o mesmo antibiótico via tópica e oral; 

 Evitar terapêutica prolongada (oral ≤ meses, tópica 6-8 semanas);  

 Nas recidivas usar o mesmo antibiótico [17]. 
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Agente 

terapêutico 

  

Exemplos 

  

Mecanismo de ação 

  

Considerações Importantes 

  

Terapêutica 

Hormonal 

  

 Ciproterona (2mg) 

+ etinilestradiol 

(0,035mg) [6]. 

  

 Reduzem a atividade 

androgénica a nível da 

glândula sebácea e do 

infundíbulo folicular 

originando uma redução 

da produção de sebo em 

cerca de 30% [15;17]. 

  

  

  

É utilizada em situações graves de acne [17]. 

 

Não devem ser administradas em grávidas nem 

em homens [17]. 

 

Deve ser utilizada quando a mulher: 

 Tem agravamento pré-menstrual da acne; 

 Apresenta acne na idade adulta, com lesões 

na metade inferior da face e/ou pescoço; 

 Tem acne associada a seborreia, hirsutismo 

ou irregularidades no ciclo menstrual; 

 Apresenta acne infamatória e necessita de 

contraceção [17]. 

Retinóides  

  

 Isotretinoína (0,5 a 

1 mg/kg/dia) deve 

ser repartida em 

tomas pós prandiais 

ao longo do dia [6]. 

A melhoria é notória 

ao fim de 2 meses 

[6]. O tratamento 

deve manter-se por 

cerca de 6-8 meses. 

[6] 

  

 Reduz a diferenciação 

sebácea, diminuindo o 

tamanho da glândula 

sebácea e a sua 

capacidade de produzir 

sebo; 

 

Normaliza a 

queratinização folicular 

reduzindo a formação de 

novos comedões; 

 

Diminui a colonização 

P.acnes, ao modificar o 

habitat do folículo piloso; 

 

Tem atividade anti-

inflamatória [17]. 

  

Está indicada em acne nódulo-quistica ou acne 

moderada a grave que não responde ou 

recidiva após tratamento tópico e/ou com 

antibióticos sistémicos [17]. Está também 

indicada em acne com tendência para evolução 

cicatricial [17]. 

 

Deve alertar-se o doente para: 

 A terapêutica é altamente eficaz, embora 

possa haver uma fase inicial de 

agravamento das lesões; 

 Alguns dos efeitos secundários incluem 

queilite, secura ocular com intolerância a 

lentes de contacto, secura cutânea, 

fragilidade das mucosas, aumento da 

sensibilidade ao sol; 

 Poderá ainda ocorrer hiperlipemia pelo que 

se deve recomendar o controlo do perfil 

lipídico  bem como estudos sobre a 

função hepática, hemograma com 

plaquetas antes de iniciar, assim como 

às 4 a 6 semanas de terapêutica; 

 O efeito adverso mais grave é o seu elevado 

potencial teratogénico durante o 

tratamento e nas 6 semanas após a 

conclusão [17]. 
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Associação de tratamentos com a Isotretinoína  

  

Não devem associar-se o peroxido de benzoílo ou retinoides tópicos pois o efeito adverso 

pode ser significativamente aumentado [19]. 

  

  

Não se devem associar antibióticos do grupo das tetraciclinas pela possibilidade de 

potenciação do efeito hipertensor int racraniano, antibióticos de outros grupos podem ser 

usados com benefício [19]. 

  

  

A associação a contracetivos orais é aconselhada pelo efeito contracetivo e pelo efeito anti 

androgénico [19].  
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Anexo 5. 

Tabela 1. Tabela a preencher durante a primeira reunião.   

Problemas de saúde  Preocupação do doente Desde quando existe esse 

problema 

Controlado 

    

 

Tabela 2. Tabela a preencher, na fase em que o doente apresenta o seu saco de medicamentos, 

durante a primeira reunião. 

Nome do Medicamento: 

1. Utiliza?  6. Quando toma?  

2. Quem prescreveu?   7. Como toma?  

3. Para que toma?  8. Até quando vai tomar?   

4. Es tá melhor?   9. Tem alguma dificuldade na 

utilização?  

 

5. Desde quando toma?  10. Sente alguma reação 

estranha? 

 

 

Tabela 3. Tabela a preencher durante a primeira reunião com alguns dados do paciente.  

Dados do paciente  

Idade  Glicemia  

Peso Altura  Alergias  

IMC  Profissão  

Pressão Arterial     

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 
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Tabela 4. Estado da situação. 

 Tabela preenchida depois de recolhida a informação necessária sobre o paciente. Estabelecendo -se 

agora uma relação entre os problemas de saúde e os medicamentos que o doente toma. 

                  Paciente:                                                    Data: 

Sexo: Idade: IMC: Alergias: 

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas 

de saúde 

Início Contro Preo SA e 

Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

           

     Legenda:  
Problemas de saúde : Contro-Controlado Preo-Preocupação  

Medicamentos : SA-Substância Ativa  

Avaliação: MN-Medicamento Necessário ME-Medicamento Eficaz MS -Medicamento Seguro 

 

Tabela 5. Classificação de Resultados Negativos associados à Medicação de acordo com o terceiro 

Consenso de Granada. 

 
 

Necessidade 

Problema de saúde não tratado: O doente sofre de um problema de saúde associado ao facto de não receber a 

medicação que necessita [20]. 

Efeito do medicamento não necessário: O doente sofre de um problema de saúde associado ao facto de 

receber um medicamento que não necessita [20]. 

Efetividade 

Inefetividade não quantitativa: O doente sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade não 

quantitativa da medicação [20].  

Inefetividade quantitativa: O doente sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade 

quantitativa da medicação [20].  

Segurança 

Inseguridade não quantitativa: O doente sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade não 

quantitativa de um medicamento [20].  

Inseguridade quantitativa: O doente sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade 

quantitativa da medicação [20]. 
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Anexo 6. 

Tabela 1. Tabela preenchida após a parte inicial da primeira reunião com a senhora AS  

 
 

Problemas de saúde  Preocupação do 

doente 

Desde quando existe 

esse problema 

Controlado 

Diabetes Pouco 2013 Não 

  

Tabela 2. Tabela preenchida após a fase em que o doente mostra o seu saco de medicamentos na 

primeira reunião com a senhora AS. 

Nome do Medicamento: Metformina 850 mg  

1. Utiliza? 

 

Sim 6. Quando toma? Quando tenho os 

diabetes a cima de 126. 

Ao pequeno-almoço e 

ao jantar 

2. Quem prescreveu?  Médico de família  7. Como toma? Com água 

3. Para que toma? Para os diabetes 8. Até quando vai tomar?  Não sei 

4. Es tá melhor?  Sim 9. Tem alguma dificuldade 

na utilização?  

Não 

5. Desde quando toma? Há um ano  10. Sente alguma reação 

estranha? 

Não 

 

Tabela 3. Tabela preenchida com os dados pessoais da senhora AS. 

Dados do paciente AS 

Idade 67 Alergias Não 

Peso (kg) / Altura (m) 68 / 1,55 Profissão Doméstica 

IMC 28,3 Pressão Arterial  122/75 
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Tabela 4. Valores de glicemia apresentados pela senhora AS no seu caderno de registos. 

Data Glicemia (mg/dl) 

14/01/2014 98 

16/01/2014 101 

19/01/2014 126 

21/01/2014 134 

23/01/2014 110 

25/01/2014 104 

27/01/2014 130 

29/01/2014 121 

31/01/2014 129 

 

Tabela 5. Estado da situação da senhora AS no dia 03/02/2014. 

                  Paciente: AS                                                Data: 03/02/2014 

Sexo: feminino Idade: 67  IMC: 28,3  Alergias: não 

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas 

de saúde 

Início Contro Preo SA e 

Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

Diabetes 2013 N P Metformina 

850 mg  

2013 P P S N S 

Legenda:  

Problema de saúde: N-Não P-Pouco 

Medicamentos : P-Pouco 

Avaliação: MN-Medicamento Necessário ME-Medicamento Eficaz MS -Medicamento Seguro 

S- Sim  N-Não 
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Tabela 6. Fase de estudo sobre a terapêutica farmacológica realizada pela senhora AS. 

 Metformina 850mg: 2 comprimidos por dia. Um de manhã outro à noite. 

Cada comprimido revestido por película contém 850 mg  de cloridrato de metformina [21].  

Indicações Terapêuticas:  

Tratamento da diabetes mellitus tipo 2 em adulto, principalmente em doentes com excesso de peso [6;21], nos 

quais, um tratamento à base de controlo da dieta e exercício físico não seja suficientemente eficaz [21].  

Classificação e Mecanismo de ação: 

A metformina é uma biguanida com efeitos anti-hiperglicémicos que permite reduzir a g licose plasmát ica basal 

e pós-prandial. Não estimula a secreção de insulina, não orig inando por isso hipoglicemia [21]. 

Pode atuar por 3 mecan ismos  

- Redução da produção de glicose hepática, por inibição da g liconeogénese e da  

glicogenólise; 

- No músculo, aumenta a sensibilidade à insulina, melhora a captação e utilização de  

glicose periférica;  

- Atraso na absorção da glicose a nível intestinal [21].  

A metformina estimula a síntese de glicogénio intracelular atuando ao nível da glicogéniosinte tase e aumenta a 

capacidade de transporte de todos os tipos de transportadores de glicose na membrana (GLUTs) [21].  

Posologia:  

 A dose inicial habitual é de 1 comprimido, 2 ou 3 vezes por dia, administrado durante ou após as refeições  [6;21]. 

A dose máxima recomendada é de 3 g por dia [6;21].  

Efeitos secundários:  

Anorexia, náuseas, vómitos e diarreia [6]. Pode também orig inar embora seja pouco provável acidose láctica [6]. 

Dificilmente provoca hipoglice mia [6].  

Contraindicações e precauções de utilização:  

A metformina está contraindicada em doentes com IR (Insuficiência Renal), IH (Insuficiência Hepática), IC 

(Insuficiência Cardíaca) e insuficiência respiratória, pois pode desencadear acidose láctica nestes casos  [6]. Não 

deve admin istrar-se na gravidez [6].  

Interações:  

A associação com antidepressivos, (Inibidor da enzima conversora da angiotensina) IECAs e o álcool 

aumentam a probabilidade de hipoglice mia [6]. 
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Tabela 7. Valores de glicemia apresentados pela senhora AS após a Intervenção Farmacêutica.  

Data Glicemia (mg/dl) 

17/02/2014 99 

19/02/2014 105 

21/02/2014 96 

23/02/2014 100 

25/02/2014 98 

27/02/2014 95 

01/03/2014 102 

03/03/2014 93 

05/03/2014 99 

 

Tabela 8. Novo Estado de Situação apresentado pela doente AS no dia 6/03/2014. 

                  Paciente: AS                                                Data: 06/03/2014 

Sexo: feminino Idade: 67  IMC: 28,3  Alergias: não 

Es tado da situação 

Problemas de saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas 

de saúde 

Início Contro 

 

Preo 

 

SA e 

Dosagem 

Início Conhece  Cumpre MN ME MS  

Diabetes 2013 S P Metformina 

850 mg  

 

2013 S S S S S 

Legenda:  

Problema de saúde: S-Sim P-Pouco  

Medicamentos : S-Sim 

Avaliação: S-Sim 
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Anexo 7. 

Tabela 1. Tabela preenchida após a parte inicial da primeira reunião com o senhor MJ. 

Problemas de saúde  Preocupação do doente  Desde quando existe 

esse problema 

Controlado 

Hipertensão Regular 2007 Sim 

 

Tabela 2. Tabela preenchida após a fase em que o doente mostra o seu saco de medicamentos na 

primeira reunião com o senhor MJ. 

Nome do Medicamento: PRETERAX® (Servier)  

1. Utiliza? Sim 6. Quando toma? Em jejum 

2. Quem prescreveu?  Médico de família  7. Como toma? Com água 

3. Para que toma? HTA 8. Até quando vai tomar?  Para sempre  

4. Es tá melhor?  Sim 9. Tem alguma dificuldade na 

utilização?  

Não 

5. Desde quando toma? Há 1 mês 10. Sente alguma reação 

estranha? 

Sim. Pés inchados 

 

Tabela 3. Tabela preenchida com os dados pessoais do senhor MJ. 

Dados do paciente MJ  

Idade 55 Alergias Não 

Peso Altura 73 / 178 Profissão Professor 1º ciclo  

IMC 23 Glicemia 91 
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Tabela 4. Valores de pressão arterial do senhor MJ avaliados ao longo de 5 dias. 

Data Pressão Arterial (mmHg) 

26/02/2014 125/70 

27/02/2014 122/69 

28/02/2014 123/71 

03/03/2014 128/72 

04/03/2014 125/71 

 

Tabela 5. Estado de situação apresentado pelo senhor MJ no dia 04/03/2014. 

                  Paciente: MJ                                                Data: 04/03/2014 

Sexo: masculino Idade: 55  IMC: 23  Alergias: não 

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas 

de saúde 

Início Contro Preo 

 

SA e 

Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

HTA 2007 S R Perindopril 5mg 

Indapamida 

1,25mg  

2014 S S S S N 

Legenda:  

Problema de saúde: S-Sim R-Regular 

Medicamentos : S-Sim 

Avaliação: S-Sim N-Não 
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Tabela 6. In formação resultante da fase de estudo realizada sobre a Hipertensão Arterial.  

Problema de saúde: Hipertensão Arterial 

Caracterização do problema de saúde : 

 A Hipertensão Arterial (HTA) constitui um importante problema de saúde pública uma vez que é a doença 

cardiovascular mais comum e o fator de risco mais importante para o desenvolvimento da doença vascular cerebral 

e coronária e insuficiência cardíaca [22]. A necessidade da deteção e do controlo da HTA assume uma particu lar 

relevância em Portugal, pois o acidente cerebrovascular constitui a principal causa de morte  [22]. Em Portugal, a 

prevalência de HTA na população adulta é de 43% com uma taxa de controlo tensional não superior a 11% [22].  

Designam-se de HTA todas as situações em que se verifiquem valores de tensão arterial aumentados. Para esta 

caracterização, consideram-se valores de tensão arterial sistólica superiores ou iguais a 140 mm Hg e /ou valores de 

tensão arterial diastólica superiores a 90 mm Hg [23].  

Causas da doença: 

 Na maior parte dos casos, não há uma causa conhecida para a HTA, embora em algumas situações seja possível 

encontrar uma doença associada que é a verdadeira causa HTA. Por exemplo : a apneia do sono, a doença renal 

crónica, o hiperaldosteronismo primário, a hipertensão renovascular, o síndrome de Cushing ou terapêutica 

esteroide, o feocromocitoma, a doença tiroideia e parat iroideia [23].  

A hereditariedade e a idade são dois fatores a ter também em atenção. Em geral, quanto mais idosa for a pessoa, 

maior a probabilidade de desenvolver HTA. Cerca de dois terços das pessoas com idade superior a 65 anos são 

hipertensas [23]. 

Fatores de risco: 

Os fatores de risco que podem aumentar a p robabilidade de desenvolvimento de HTA são: obesidade; consumo 

exagerado de sal e álcool; sedentarismos; má alimentação; tabagismo [23]. 

Sintomas associados: 

Regra geral, nos primeiros anos, a hipertensão arterial não provoca quaisquer sintomas, sendo que os valores 

tensionais elevados são detetados apenas através da medição da pressão arterial.  

Em alguns casos, a HTA pode, contudo, manifestar-se através de sinais como a ocorrência de cefaleias, tonturas 

ou mal-estar, que são sintomas comuns a outras doenças  [23]. 

Com o decorrer dos anos, se não houver tratamento da HTA, esta vais acabar por lesar os vasos sanguíneos e os 

órgãos vitais [23]. 

Objetivos terapêuticos : 

 O objet ivo da terapêutica anti-hipertensora em sentido estrito é, a curto prazo, a redução e controlo da PA para 

valores inferiores a 140/90 mmHg, desde que sejam to lerados e não estejam contraindicados  [24]. 
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Tabela 7. Classificação dos níveis de Pressão Arterial de acordo com a norma da Direção Geral de 

Saúde (DGS) Adaptada de [25].  

Os valores de PA devem ser obtidos através da média de duas medições realizadas em, pelo menos, duas 

diferentes consultas, após a deteção inicial de valores elevados de PA [25]. 

 Esta classificação é válida para adultos com 18 ou mais anos de idade que não estejam medicad os com 

fármacos anti-hipertensores e não apresentem nenhum processo patológico agudo concomitante. Quando a 

pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial d iastólica (PAD) estejam em d iferentes categorias 

considera-se a categoria de valor mais elevado [25]. 
 

 

Legenda: (1) As pessoas com PA normal-alta têm risco cardiovascular (CV) mais elevado 

comparativamente às que apresentam uma PA ótima;  

                 (2) Hipertensão sistólica isolada classifica -se também em graus de 1 a 3, segundo os seus valores 

de PAS e com idênticos escalões aos da HTA [25]. 

  

Categoria PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Ótima  < 120 < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal Alta (1) 130-139 85-89 

HTA Grau I 140-159 90-99 

HTA Grau II 160-179 100-109 

HTA Grau III ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão Sistólica Isolada (2)  ≥ 140 < 90 
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Tabela 8. Resultado da fase de estudo realizada sobre o COVERSYL® (Serv ier) 5mg (terapêutica 

realizada pelo doente anteriormente). 

COVERS YL® (Servier) 5mg: 1 por d ia em jejum. 

Cada comprimido revestido por pelicula contem 3,395mg de perindopril, correspondente a 5 mg de 

perindopril argin ina [26].  

Indicações Terapêuticas: 

Hipertensão arterial e doença arterial coronária estável, redução do risco de eventos cardíacos em doentes 

com h istória de enfarte do miocárdio e/ou revascularização [27].  

Classificação e Mecanismo de ação: 

O perindopril é um inib idor da enzima de conversão da angiotensina I em angiotensina II (IECA). Esta 

enzima permite a conversão da angiotensina I numa substância vasoconstritora, a angiotensina II, provocando 

simultaneamente a degradação da bradicicina que é vasodilatadora [27]. 

Assim, a inibição da ECA provoca uma redução da concentração de angiotensina II plas mática, provocando 

diminu ição da vasoconstrição [27]. 

Posologia: 

Via oral: 2 a 8 mg, 1 vez por d ia. A dose deve ser individualizada de acordo com o perfil do doente e a 

resposta da pressão arterial [27].  

Efeitos secundários:  

Hipotensão arterial (especialmente com a primeira dose), palpitações, taquicardia e tosse. Podem ocorrer 

perturbações hematológicas, mormente neutropenia, anemia e t rombocitopenia  [6].  

Em alguns doentes pode surgir proteinúria, hipercaliemia, aumento dos valores da ureia e da creatinina, 

especialmente se houver hipoperfusão renal grave, tal como pode acontecer na IC descompensada, na estenose 

da artéria renal (bilateral ou unilateral em doentes com rim único) e na hipotensão marcada  [6]. Podem ocorrer 

ainda manifestações cutâneas e outras reações alérgicas, eventualmente na forma de angioedema [6].  

Contraindicações e precauções de utilização:  

A estenose da artéria renal (b ilateral ou unilateral em doentes com rim único), a  gravidez e a 

hipersensibilidade, constituem contraindicações ao uso dos IECAs [6]. Devem ser usados com precaução na 

Insuficiência hepática (especialmente os pró-fármacos) e na Insuficiência renal [6]. O seu uso deve ser evitado 

na lactação [6]. 

Interações:  

Recomenda-se precaução quando estes fármacos são utilizados concomitantemente com anti-inflamatórios 

não esteroides (AINEs) e diurét icos poupadores de potássio (especialmente se houver algum grau de IR); lítio 

(aumento do risco de toxicidade por aumento das concentrações séricas); neurolépticos e antidepressivos  (risco 

acrescido de hipotensão ortostática); insulina e antidiabéticos orais [6]. 
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Tabela 9. Resultado da fase de estudo realizada sobre LASIX® (Sanofi) 40 mg (Terapêutica 

realizada pelo doente anteriormente).  

LASIX® (Sanofi) 40 mg: ½ por d ia em jejum 

Cada comprimido contem 40 mg de furosemida [28].  

Indicações terapêuticas: 

A furosemida está indicada para o tratamento de hipertensão arterial e  diferentes tipos de edemas, com orige m 

cardíaca, hepática ou renal [28].  

Classificação e mecanismo de ação:  

A furosemida pertence ao grupo dos diuréticos de ansa. A sua ação diurética resulta da inibição da reabsorção 

de cloreto de sódio na ansa de Henle. Como resultado, a fração de sódio excretado poderá ascender 35% da 

filtração glomerular de sódio [28]. 

A eficácia anti hipertensora da furosemida é atribuída ao aumento da excreção de sódio, redução do volume 

sanguíneo e da resposta do músculo liso vascular ao estímulo vasoconstritor [28]. 

Posologia: 

 A dose utilizada terá de ser a mais baixa que seja suficiente para atingir o efeito desejado [28]. 

Efeitos Secundários:  

As reações adversas mais comuns resultam da depleção e dos desequilíbrios eletrolít icos que causam 

(hipocaliemia, aumento da excreção de cálcio e alcalose hipoclorémica), especialmente nos casos de 

administrações prolongadas ou em altas doses  [6]. Podem manifestar-se com cefaleias, h ipotensão, sede, fadiga, 

oligúria, arritmias, perturbações gastrintestinais e cãibras  [6]. Pode causar também h iperglicemia/glicosúria e 

hiperuricemia, com risco de precipitar ataques de gota. Embora menos frequentemente, pode causar rash 

cutâneo e reações de fotossensibilidade [6]. Com doses elevadas pode surgir também pancreatite e icterícia 

colestática [6]. 

Contraindicações e precauções de utilização:  

Os diuréticos de ansa devem ser usados com precaução em doentes com h iperplasia da próstata (risco de 

retenção urinária aguda), durante a gravidez (pelo aumento da excreção de cálcio e riscos de descalcificação), 

em prematuros (pelo risco de atrasarem o encerramento do ductus arteriosus) [6]. Estão contraindicados em 

caso de falência renal causada por fármacos nefrotóxicos ou hepatotóxicos e em casos de IR associada a coma 

hepático [6]. 

Interações:  

Podem ocorrer interações entre a furosemida e cefalosporinas  (aumento da nefrotoxicidade), aminoglicosídeos 

e outros fármacos ototóxicos (aumento da ototoxicidade), antiep ilét icos (redução de efeito antieiléptico) e anti-

inflamatórios não esteroides (diminuição do efeito diurét ico) [6].  
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Tabela 10. Resultado da fase de estudo realizada sobre PRETERAX® (Serv ier). 

PRETERAX® (Servier): 1 por d ia em jejum  

Cada comprimido revestido por pelicula contem 3,395 mg de perindopril, correspondente a 5 mg de 

perindopril argin ina e 1,25 mg de indapamida [29]. 

Indicações terapêuticas:  

Hipertensão arterial em doentes cuja pressão sanguínea não é adequadamente controlada só com perindopril 

[29]. 

 A Indapamida 1,5 mg é indicada para o tratamento da hipertensão essencial [30].  

Classificação e mecanismo de ação:  

O perindopril pertence ao grupo dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina e a indapamida 

pertence à classe dos diuréticos sendo um análogo da tiazida [29].  

O mecanis mo de ação do perindopril fo i já referido anteriormente.  

Quanto à indapamida esta atua inibindo a reabsorção de sódio. Aumenta assim a excreção urinária de sódio 

e de cloro bem como, em menor grau, a excreção de potássio e magnésio, aumentando a diurese e exercendo 

uma ação anti-hipertensiva [29]. 

Posologia:  

 1 comprimido de PRETERAX ® (Servier) 5,0 mg por dia numa única toma, de preferência de manhã e 

antes da refeição [29].  

Efeitos Secundários:  

Para além dos efeitos secundários anteriormente referidos para o perindopril temos também os efeitos 

secundários da indapamida. 

As tiazidas e seus análogos podem causar alterações metabólicas (hiperg licemia e glicosúria, hiperuricemia, 

alterações do perfil lipíd ico), desequilíbrios electro lít icos vários (alcalose hipoclorémica, h iponatremia, 

hipocaliemia, hipomagnesemia, hipercalcemia), alterações hematológicas, diversos tipos de reacções adversas 

gastrintestinais, anorexia, cefaleias, tonturas, reações de fotossensibilidade, hipotensão postural, parestesias, 

impotência e alterações da visão [6]. Muitas das reações adversas são dependentes da dose e, nas posologias 

habitualmente usadas na clínica, têm uma incidência e gravidade modestas [6]. 

Contraindicações e precauções de utilização:  

Para além das contraindicações do perindopril, temos as da indapamida.  

 Obriga a precaução quando usada em doentes com hipercalcemia, com h istória de ataques de gota, cirrose 

hepática (risco aumentado de hipocaliemia), IR (risco de agravamento da função renal), em diabéticos e em 

casos de hiperaldosteronismo [6]. Estão contraindicados quando a função hepática ou renal está muito 

comprometida, em doentes que tenham sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) recente e na gravidez  [6]. 

Em doses altas podem suprimir a lactação [6].  
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Interações: 

Para além das interações já referidas para o perindopril temos de ter também em consideração as interações 

com a indapamida.  

As tiazidas (e seus análogos) podem originar interações com d igitálicos (aumento da toxicidade resultante 

da hipocaliemia), com antiarrítmicos (aumento da toxicidade cardíaca dos antiarrítmicos das classes IA, IC e III 

e diminuição de eficácia dos antiarrítmicos da classe IB), com sais de lít io (aumento dos níveis plasmáticos de 

lít io e riscos de aparecimento de efeitos tóxicos), com terfenadina (aumento da incidência de arritmias 

ventriculares), e com IECAs (aumento do efeito hipotensor) [6]. 

 

Tabela 11. Valores de Pressão Arterial apresentados pelo senhor MJ após a intervenção 

farmacêutica. 

Data Pressão Arterial (mmHg) 

11/03/2014 127/70 

13/03/2014 125/67 

17/03/2014 128/73 

19/03/2014 124/72 

21/03/2014 129/74 

 

Tabela 12. Novo estado de situação apresentado pelo senhor MJ no dia 21/03/2014. 

                  Paciente:MJ                                                    Data: 21/03/2014 

Sexo: masculino Idade: 23  IMC:23 Alergias: não  

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas 

de saúde 

Início Contro 

 

Preo SA e 

Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

HTA 2007 S R Perindopril 

5mg  

2014 S S S S S 

HTA 2007 S R Furosemida 

1,25mg 

2014 S S S S S 

Legenda:  

Problema de saúde: S-Sim R-Regular 

Medicamentos : S-Sim 

Avaliação: S-Sim 
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Anexo 8. 

Tabela 1. Tabela preenchida após a parte inicial da primeira reunião com o doente UB. 

Problemas de saúde  Preocupação do doente  Desde quando existe esse 

problema 

Controlado 

Asma Pouco 2002 Mais ou menos 

 

Tabela 2. Tabela preenchida após a fase em que o doente retira do seu saco de medicamentos o 

VENTILAN® (GSK).  

Nome do Medicamento: VENTILAN® (GS K-GlaxoSmithKline) 

1. Utiliza? Sim 6. Quando toma? Quando tem crise 

asmática  

2. Quem prescreveu?  Pneumologista 7. Como toma? Via inalatória  

3. Para que toma? Controlar uma crise 

asmática  

8. Até quando vai tomar?  Para sempre  

4. Es tá melhor?  Sim 9. Tem alguma dificuldade 

na utilização?  

Não 

5. Desde quando 

toma?  

2002 10. Sente alguma reação 

estranha? 

Não 

 

Tabela 3. Tabela preenchida após a fase em que o doente retira do seu saco de medicamento 

BUDESONIDA NOVALIZER ® (MEDA Pharma).  

Nome do Medicamento: BUDES ONIDA NOVALIZER ® (MEDA Pharma)  

 

1. Utiliza? Não diariamente  6. Quando toma? À noite 

2. Quem prescreveu?  Pneumologista 7. Como toma? Via inalatória  

3. Para que toma? Evitar crise 8. Até quando vai tomar?  Para sempre  

4. Es tá melhor?  Não 9. Tem alguma 

dificuldade na utilização?  

Não 

5. Desde quando 

toma?  

2006 10. Sente alguma reação 

estranha? 

Não 
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Tabela 4. Tabela preenchida com os dados pessoais do paciente UB. 

Dados do paciente UB 

Idade 23 Glicemia 90 

Peso (Kg) / Altura (m) 64 kg / 1,74m Alergias Alguns alimentos, ácaros, 

pólenes 

IMC 21,2 Profissão Estudante 

Pressão Arterial  120/65   

 

Tabela 5. Estado de situação apresentado por UB em 12/03/2014. 

                  Paciente:UB                                                    Data: 12/03/2014 

Sexo: masculino Idade: 23 IMC:21,2 Alergias: alguns 

alimentos, ácaros e 

pólen 

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas de 

saúde 

Início Contro Preo SA e 

Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

Asma 2002 N P Salbutamol 

100µg 

2002 S S S S S 

Asma 2002 N P Budesonida 

200µg 

2006 S P S N S 

Legenda:  

Problema de saúde: N-Não P-Pouco  

Medicamentos : S- Sim P-Pouco 

Avaliação: S- Sim  N-Não 
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Tabela 6. In formação resultante da fase de estudo realizada sobre a Asma. 

Problema de saúde: Asma 

Caracterização do problema de saúde:  

A asma é uma condição in flamatória crónica das vias aéreas caracterizada por ep isódios recorrentes de 

limitação da passagem do ar que, dependendo da gravidade do ataque, produzem sintomas como falta de ar, 

pieira, aperto toráxico e tosse. As exacerbações agudas podem ser ráp idas ou graduais no início e revelarem-se 

graves e potencialmente ameaçadoras para a vida [31]. 

Nos episódios de asma, a musculatura lisa das vias aéreas contrai-se fortemente, aumentando assim a sua 

resistência. A origem da inflamação crónica das vias aéreas característica de doentes asmáticos, varia de pessoa 

para pessoa e pode incluir entre outros fatores, alergia, infeções virais e sensibilização a fatores ambientais. A 

inflamação subjacente, origina hiper-reactiv idade dos músculos lisos das vias aéreas fazendo com que estes se 

contraiam fortemente quando a pessoa se encontra na presença de um alérgeno, quando faz esforços físicos, é 

submetida a diferenças de temperatura etc, dependendo de pessoa para pessoa [32]. 

Objetivos terapêuticos:  

 Controlar os sintomas; 

 Prevenir as exacerbações; 

 Manter a função pulmonar tão próxima dos níveis normais quanto possível;  

 Manter os níveis normais de atividade; 

 Prevenir o desenvolvimento da limitação irreversível das vias aéreas; 

 Prevenir a mortalidade por asma [31].  

 

  



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                           88 

 

Tabela 7. Níveis de controlo da asma. Adaptada de [31]. 

 Através da avaliação dos sintomas apresentados pelo doente, podemos perceber se este apresenta ou não a 

doença controlada com a terapêutica atual. 

 Asma 

Sintomas  Bem controlada Parcialmente 

controlada  

Não controlada 

Sintoma diurno 

 

< duas vezes por 

semana 

>duas vezes por 

semana 

 

≥ 3 características de asma 

parcialmente controlada presente 

em qualquer semana  

Limitação das atividades  

 

Nenhuma Alguma 

Sintomas noturnos 

 

Nenhum Algum 

Necessidade de tratamento 

de alívio 

< duas vezes por 

semana 

>duas vezes por 

semana 

 

Função Pulmonar  Normal < 80% prevista ou do 

melhor pessoal (se 

conhecido) 

Exacerbação 

 

Nenhuma ≥ 1 por ano 
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Tabela 8. In formação obtida na fase de estudo sobre VENTILAN® (GSK-GlaxoSmithKline).  

VENTILAN® (GS K-GlaxoSmithKline) :100µg em caso de ataque de asma, não ultrapassa as 4 vezes por 

dia 

O Ventilan inalador contem 100 microgramas de salbutamol, sob a forma de sulfato, por dose [33]. 

Apresenta-se na forma de suspensão pressurizada para inalação num recipiente pressurizado com válvula 

doseadora, contendo uma suspensão branca a esbranquiçada [33]. 

Indicações Terapêuticas: 

- Em tratamento prolongado no alívio e prevenção dos sintomas asmáticos; 

- No alívio dos sintomas e prevenção de situações reconhecidas pelo doente como  

desencadeadoras de crise asmática (ex. antes do exercício ou exposição inevitável a  

alergénios); 

- Como terapêutica de urgência na asma ligeira, moderada ou grave, desde que a 

confiança nele depositada não faça adiar a introdução e uso regular de um 

corticosteroide inalado [33]. 

Está indicado para adultos, adolescentes e crianças dos 4 aos 12 anos  [33]. 

Classificação e Mecanismo de ação: 

O salbutamol provoca broncodilatação num curto espaço de tempo (4 horas) com rápido in ício de ação (dentro 

de 5 minutos) na obstrução reversível das vias respiratórias devido a asma, bronquite crónica e enfisema  [6].  

Este fármaco pertence à classe dos agonistas adrenérgicos beta de curta duração de ação. Os ataques de asma 

de grau ligeiro a moderado respondem rap idamente à administração destes fármacos, na forma de aerossol [6]. Os 

ataques de asma de grau severo, com forte obstrução brônquica, poderão  exigir recurso aos meios hospitalares  [6]. 

Esta classe de fármacos atua através da ativação dos recetores adrenérgicos beta-2 in ibindo assim a contração 

do musculo liso brônquico, quando existe aumento do tónus  [6]. 

Posologia: 

Os agonistas adrenérgicos beta de curta duração de ação devem ser utilizados apenas em casos de agudizações 

da doença e não nos períodos intermitentes  [33]. 

A utilização de salbutamol quando necessário, não deve exceder as 4 vezes 100 µg por d ia  [33].  

Um aumento súbito na dose ou do número de utilizações, indica agravamento da asma [33].  

Efeitos secundários:  

Os efeitos secundários possíveis são tremor (principalmente das mãos), agitação, nervosismo, palp itações, 

cefaleias, taquicardia e arritmias  [6]. Reações de hipersensibilidade incluindo broncoespasmo paradoxal, urt icária 

e angioedema. Hipocalemia pode ocorrer em casos de doses elevados de agonistas beta 2 [6]. 

Contraindicações e precauções de utilização:  

Hipersensibilidade a qualquer componente; doença coronária, outras doenças cardiovasculares, arritmias, 

hipertensão; hipertiroid ismo; hipocalémia; diabetes; gravidez e aleitamento [6]. 

Interações:  

Corticosteroides; diuréticos e xantinas [6]. 
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Tabela 9. In formação recolh ida após fase de estudo sobre a BUDESONIDA NOVALIZER ® 

(MEDA Pharma). 

BUDES ONIDA NOVALIZER ® (MEDA Pharma): 200 todas as noites (admite que a maior parte dos dias 

não faz)  

Em cada dose libertada Budesonida Novalizer contem 200 microgramas de budesonida [34]. A dose libertada 

é a dose disponível para o doente depois de atravessar o bocal [34]. 

Apresenta-se na forma de pó branco para inalação [34]. 

Indicações terapêuticas: 

O recurso a fármacos corticosteroides como anti-inflamatórios é recomendado para todos os doentes 

asmáticos, exceto em situações de asma com acessos intermitentes muito espaçados [6]. 

Nota: A budesonida não está indicada para a utilização no alívio da as ma aguda [34]. 

Classificação e mecanismo de ação: 

A budesonida pertence à classe dos anti-inflamatórios-glucocorticoides. 

Os corticosteroides são fármacos eficazes no tratamento da asma pela sua ação anti- 

Inflamatória ao n ível da mucosa brônquica (por in ibição da formação, libertação e ativ idade dos mediadores 

da inflamação), por contribuírem para a redução do edema e da secreção de muco nas vias aéreas e por serem 

broncodilatadores por via indireta, por aumento da sensibilidade dos recetores beta-2 aos simpaticomimeticos [6]. 

Por via inalatória são usados como terapêutica de manutenção em situações de asma de grau moderado e em 

terapêutica complementar com fármacos agonistas beta-2 [6].  

Posologia: 

Este medicamento é admin istrado via inalatória.  

Para adultos a dose inicial recomendada: 200 – 400 µg uma ou duas vezes ao dia [34]. 

Dose máxima recomendada: 800 µg duas vezes ao dia [34].  

A dose deve ser adaptada às necessidades individuais, à gravidade da doença e à resposta clínica do doente. A 

dose deve ser ajustada até obter controlo e depois titulada para a dose mais baixa com a qual é possível manter o 

controlo eficaz da asma [34].  

Efeitos Secundários : 

 Faringite, d isfonia, candidíase oral (geralmente com altas doses), ligeiro aumento do risco de glaucoma e 

cataratas [6]. 

Contraindicações e precauções de utilização:  

Hipersensibilidade ao fármaco, tuberculose ou outra patologia infeciosa, episódios agudos de asma (se usado 

isoladamente) [6]. Os corticosteroides são indutores da osteoporose e podem ter ação supressora a nível da 

atividade endócrina das suprarrenais, quando usados em altas doses e por períodos de tempo prolongado mesmo 

por via inalatória [6]. 

Interações:  

Não descritas para os corticosteroides por via inalatória [6] .  
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Tabela 10. Novo estado de situação do utente UB em 02/04/2014, como resultado da intervenção 

farmacêutica.  

                  Paciente: UB                                                   Data: 02/04/2014 

Sexo: masculino Idade: 23 IMC: 21,2 Alergias: alguns 

alimentos, ácaros e 

pólenes 

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas 

de saúde 

Início Contro Preo   SA e  

     Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

Asma 2002 S P Salbutamol 

100 µg  

2002 S S S S S 

Asma 2002 S P Budesonida 

200 µg  

2006 S S S S S 

Legenda:  

Problema de saúde: S- Sim P-Pouco  

Medicamentos : S- Sim  

Avaliação: S- Sim  

 

 

  



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                           92 

 

Anexo 9. 

Tabela 1. Tabela preenchida após a parte inicial da primeira reunião com o senhor JT. 

Problemas de saúde  Preocupação do 

doente 

Desde quando existe 

esse problema 

Controlado 

HBP Pouco 2012 Sim 

Hipertensão Arterial Regular 2013 Não 

 

Tabela 2. Tabela preenchida após a fase em que o doente retira do seu saco de medicamentos a 

Finasterida. 

Nome do Medicamento: Finasterida 5mg  

1. Utiliza? Sim 6. Quando toma? Ao pequeno-

almoço 

2. Quem prescreveu?  Médico de família  7. Como toma? Com água 

3. Para que toma? Próstata 8. Até quando vai tomar?  Não sabe 

4. Es tá melhor?  Sim 9. Tem alguma dificuldade na 

utilização?  

Não 

5. Desde quando toma? 2012 10. Sente alguma reação 

estranha? 

Não 
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Tabela 3. Tabela preenchida após a fase em que o doente retira do seu saco de medicamentos o 

Enalapril. 

Nome do Medicamento: Enalapril 20mg 

1. Utiliza? Sim 6. Quando toma? Ao pequeno-

almoço 

2. Quem prescreveu?  Médico de família  7. Como toma? Com água 

3. Para que toma? Pressão Arterial 8. Até quando vai tomar?  Não sabe 

4. Es tá melhor?  Não muito  9. Tem alguma dificuldade na 

utilização?  

Sim, não consigo 

partir ao meio  

5. Desde quando toma? Há cerca de 6 meses 10. Sente alguma reação 

estranha? 

Não 

 

Tabela 4. Tabela preenchida com os dados pessoais do senhor J.T.  

Dados do paciente JT 

Idade 76 Alergias Não 

Peso (kg) / Altura (m) 75 /1,74 Profissão Reformado 

IMC 24,8 Glicemia 95 

 

Tabela 5. Valores resultantes da medição da Pressão Arterial ao doente. Efetuados durante 5 dias à 

mes ma hora. 

Data Pressão Arterial (mmHg) 

25/03/2014 135/80 

26/03/2014 138/83 

27/03/2014 142/89 

28/03/2014 139/80 

31/03/2014 141/90 
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Tabela 6. Estado de situação apresentado pelo senhor JT no dia 31/03/2014. 

                  Paciente: JT                                              Data:31/03/2014 

Sexo: masculino Idade: 76  IMC: 24,8  Alergias: não 

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas de 

saúde 

Início Contro Preo SA e 

Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

HBP 2012 S P Finasterida 

5mg 

2012 S S S S S 

HTA 2013 N R Enalapril  

10mg 

2013 S N S N S 

Legenda:  

Problema de saúde: N-Não S- Sim P-Pouco R-Regular 

Medicamentos : S- Sim N-Não 

Avaliação: S- Sim  N-Não 
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Tabela 7. In formação resultante da fase de estudo efetuada sobre a Hiperp lasia Benigna da Próstata. 

Problema de Saúde: Hiperplasia Benigna da Próstata  

Caraterização da doença: 

A Hiperp lasia benigna da próstata (HBP) corresponde ao aumento da zona periuretral da próstata devido à 

hiperplasia das células epiteliais e do tecido conjuntivo [40, 41]. Este aumento está relacionado com a idade, e com a 

produção de testosterona (dihidrotestosterona). A sua incidência aumenta com a idade, afetando de forma 

sintomática aproximadamente 25% dos homens com idade superior a 40 anos e um em cada três homens com mais 

de 65 anos [35]. 

Sintomatologia: 

Os sintomas de HBP são designados “sintomas do trato urinário inferio r” (STUI), estes incluem os sintomas 

irritativos: disúria, nocturia, elevada urgência e frequência em urinar e os sintomas obstrutivos: hesitação, 

diminu ição da força e do jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto e incontinência  [35;36].  

Esta sintomatologia manifesta-se de uma forma instável e a intensidade dos sintomas não é correlacionável com 

o volume prostático [6]. 

Causas da doença: 

A HBP poderá ser causada ou favorecida por um deslocamento do equilíbrio androgénios  <-> estrogénios no 

sentido dos estrogénios, o que pode ocorrer com o envelhecimento [6]. 

Clin icamente, a HBP é caracterizada pela interação de 3 fatores: aumento do volume prostático, obstrução 

infravesical e sintomas [36]. Este fatores podem existir de forma isolada ou em conjunto. A intensidade dos 

sintomas é o fator que mais frequentemente leva o doente a procurar assistência médica, no entanto, o grau de 

obstrução infravesical constitui o maior fator de risco para o trato urinário superior ou para a função de reservatório 

da bexiga [36].  

Possíveis complicações: 

Se não for devidamente acompanhada a HBP pode causar problemas graves no futuro: retenção urinária  

(incapacidade de urinar), infeções urinárias, litíase vesical (acumulação de pedras na bexiga), lesões na bexiga, 

lesões nos rins e incontinência urinária [35]. Felizmente hoje já existem tratamentos eficazes  para evitar estas 

situações . 

Tratamento: 

O objetivo do tratamento não é curar a HBP, mas reduzir os sintomas e evitar as complicações da doença [35]. 

As opções de tratamento de HBP incluem o acompanhamento do doente, a terapêutica farmacológica ou o 

tratamento cirú rgico, dependendo de cada situação. 

No tratamento farmacológico, destacam-se os antagonistas adrenérgicos alfa-1, os inib idores da 5-alfa-reductase 

e alguns extratos de plantas  [6]. 

Os antagonistas adrenérgicos alfa-1 como a alfazosina, doxazosina, tansolosina e terazosina atuam através do 

relaxamento dos elementos contracteis do tecido hiperplásico da próstata, assim, melhoram a velocidade de fluxo 

urinário e diminuem a obstrução sem comprometer a contractilidade da bexiga [35]. Esta opção terapêutica tem 

vantagem quando o doente tem sintomatologia moderada a severa sem haver um aumento muito significativo da 

glândula [36]. 
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Os inib idores da 5-alfa-reductase como a dutasterida e finasterida  bloqueiam a conversão da testosterona no seu 

metabolito ativo 5-alfa-dih idrotestosterona. Esta inib ição no metabolismo da testosterona leva a uma d iminuição do 

tamanho da próstata. Esta opção terapêutica tem vantagem em próstata bastante aumentada quando existe pouca 

sintomatologia [6].  
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Tabela 8. In formação recolh ida na fase de estudo sobre o Enalapril. 

Enalapril 20 mg : ½ comprimido de manhã. 

Cada comprimido de Enalapril contém 20 mg de maleato de enalapril [37].  

Indicações Terapêuticas: 

 Tratamento da hipertensão; tratamento da insuficiência cardíaca sintomát ica; prevenção da insuficiência 

cardíaca sintomática em doentes com disfunção do ventrículo esquerdo [37]. 

Classificação e Mecanismo de ação: 

O enalapril é um in ibidor da enzima de conversão da angiotensina I em angiotensina II (IECA).  

 Após a absorção, o enalapril é hid rolisado em enalaprilato, que inibe a ECA  [37]. Esta enzima permite a 

conversão da angiotensina I numa substância vasoconstritora, a angiotensina II, p rovocando simultaneamente a 

degradação da bradicicina que é vasodilatadora [37]. 

Assim, a inibição da ECA provoca uma redução da concentração de angiotensina II plas mática, provando 

diminu ição da vasoconstrição [37]. 

Posologia e modo de administrar: 

Via oral: 10 a 40 mg, 1 vez/dia (dose de manutenção média) [37]. Em geral a dose inicial não deverá exceder 20 

mg/dia nos doentes com HTA e 2,5 nos doentes com IC [37]. A IR implica ajuste posológico [37]. A sua absorção 

não é afetada pelos alimentos [37]. 

Efeitos secundários: 

 Hipotensão arterial (especialmente com a p rimeira dose), palpitações, taquicardia e tosse. Podem ocorrer 

perturbações hematológicas, mormente neutropenia, anemia e t rombocitopenia  [6].  

Em alguns doentes pode surgir proteinúria, hipercaliemia, aumento dos valores da ureia e da creatinina, 

especialmente se houver hipoperfusão renal grave, tal como pode acontecer na IC descompensada, na estenose da 

artéria renal (bilateral ou unilateral em doentes com rim único) e na hipotensão marcada  [6]. Podem ocorrer ainda 

manifestações cutâneas e outras reações alérgicas, eventualmente na forma de angioedema [6].  

Contraindicações e precauções de utilização:  

A estenose da artéria renal (b ilateral ou unilateral em doentes com rim único), a  gravidez e a h ipersensibilidade, 

constituem contraindicações ao uso dos IECAs. Devem ser usados com precaução na Insuficiência hepática 

(especialmente os pró-fármacos) e na Insuficiência renal. O seu uso deve ser evitado na lactação [6]. 

Interações:  

Recomenda-se precaução quando estes fármacos são utilizados concomitantemente com AINEs e d iuréticos 

poupadores de potássio (especialmente se houver algum grau de IR); lítio (aumento do risco de toxicidade por 

aumento das concentrações séricas); neurolépticos e antidepressivos (risco acrescido de hipotensão ortostática); 

insulina e antidiabéticos orais [6].  
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Tabela 9. In formação resultante da fase de estudo sobre a Finasterida. 

Finasterida 5 mg: 1 vez por dia  

Cada comprimido revestido por pelicula contem 5 mg de finasterida [38].  

Indicações terapêuticas:  

Hiperp lasia benigna da próstata [6; 38]. Indicado também na alopécia androgénica [6].  

 

Classificação e mecanismo de ação:  

 A finasterida pertence ao grupo farmacoterapêutico dos medicamentos usados na retenção urinária. É um 

composto sintético, inib idor especifico competitivo da enzima intracelular 5-alfa-reductase tipo 2 [38]. Esta enzima 

metaboliza a testosterona em dih idrotestosterona (DHT). A DHT é responsável pelo aumento da glândula da 

próstata e do seu tecido. Estudos clínicos demonstram que uma redução dos níveis séricos de DHT em 70%, origina 

uma redução do volume da próstata [38]. 

Posologia:  

A dose diária recomendada é de 1 comprimido de 5 mg tomado ou não com alimentos  [6; 38]. O comprimido 

deve ser engolido inteiro e não deve ser partido nem es magado [6; 38].  

Efeitos Secundários: 

 Inib ição da líbido, ginecomastia, d isfunção eréctil e d iminuição do volume do ejaculado [6].  

Contraindicações e precauções de utilização: 

 É importante antes do início da terapêutica, exclu ir a existência de uma patologia maligna uma vez que a 

finasterida pode reduzir os valores dos marcadores de cancro da próstata em cerca de 50%  [6]. Uma vez que é 

teratogénico, recomenda-se que não seja manipulado por grávidas ou por mulheres com condições de engravidar 

[6]. Como é excretado pelo sémen, é recomendável o uso de preservativos durante o tratamento com finasterida [6].  

Interações:  

Não estão descritas interações clinicamente importantes [6; 38] 
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Tabela 10. Valores da Pressão Arterial do senhor JT avaliados em dias alternados durante uma 

semana. 

Data Pressão Arterial (mmHg) 

21/04/2014 126/72 

22/04/2014 123/69 

23/04/2014 129/71 

24/04/2014 126/72 

28/04/2014 125/71 

 

 

Tabela 11: Novo Estado de situação apresentado pelo senhor JT em 28/04/2014 após a intervenção 

farmacêutica. 

                  Paciente: JT                                                  Data: 28/04/2014 

Sexo: masculino Idade: 76  IMC:24,8 Alergias: não 

Es tado da situação 

Problema de Saúde  Medicamentos Avaliação 

Problemas de 

saúde 

Início Contro 

 

Preo 

 

SA e 

Dosagem 

Início Conhece Cumpre MN ME MS  

HBP 2012 S P Finasterida  

5 mg  

2012 S S S S S 

HTA 2013 S P Enalapril 

10 mg  

2013 S S S S S 

Legenda:  

Problema de saúde: S- Sim P-Pouco  

Medicamentos : S- Sim  

Avaliação: S- Sim 
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Anexo10. 

 

Tabela 1. Nome e respetiva função dos profissionais de saúde que trabalham na Farmácia Costa Gomes . 

Nome Função 

Dr. Afonso Castro Diretor Técnico  

Dra. Joana Castro Farmacêutica Substituta 

Dra. Joana Pereira  Farmacêutica  

Dra. Rute Batista Farmacêutica  

Maria Assunção Nascimento Técnica de Farmácia  

António José Lage Técnico de Farmácia  

João Teixeira  Técnico de Farmácia  

Oksana Balatsko Auxiliar de Limpeza 

 

Tabela 2. Classificação e exemplos dos principais medicamentos e produtos de saúde existentes na 

Farmácia Costa Gomes. 

1. Medicamentos sujeitos a receita médica:  

São assim classificados os medicamentos que:  

Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mes mo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam ut ilizados sem vigilância médica; possam constituir um 

risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à 

base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar; destinem-

se a ser admin istrados por via parentérica [44].  

Os medicamentos sujeitos a receita médica são ainda classificados como: 

A) Medicamentos de receita médica renovável: Corresponde aos medicamentos que se destinam 

a determinadas doenças ou tratamentos prolongados e possam s er adquiridos mais que uma vez  

sem necessidade de nova prescrição médica. Estas receitas têm validade de seis meses e são 

constituídas por três vias [44]. 

B) Medicamentos de receita médica especial: Corresponde aos medicamentos que contenham, 

em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópico, que possam, em caso de utilização anormal, dar o rigem a riscos de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais , ou ainda que 

contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por 

precaução que deve ser incluída na situação anterior [44]. 

C) Medicamentos de receita médica restrita: Corresponde aos medicamentos cuja utilização é 

reservada a meios especializados, sendo grande parte destes medicamentos de utilização 

exclusiva a nível hospitalar [44]. 
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2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

São assim classificados todos os medicamentos que não preencham qualquer das condições, 

anteriormente referidas, para serem considerados MSRM. Estes medicamentos não são comparticipáveis  

[44].   

Os MNSRM são dispensados não só em casos de prescrição médica, mas também 

automedicação e indicação farmacêutica, é por isso fundamental aquando da dispensa de um destes 

produtos fornecer ao doente toda a informação necessária [44]. 

 

 

3. Medicamentos homeopáticos 

Um medicamento homeopático, é um “medicamento obtido a partir de substâncias 

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

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

membro, e que pode conter vários princípios” [44]. 

Na Farmácia Costa Gomes, contactei com alguns produtos homeopáticos como por exemplo o 

Arnigel, Oscilococinum. 

 

4. Produtos dietéticos e produtos para alimentação es pecial  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho, géneros alimentícios destinados a 

uma alimentação especial são “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são 

adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo”. Estes produtos respondem às necessidades nutricionais de pessoas cujo 

processo de assimilação ou metabolismo se encontra perturbado, que apresentem condições fisiológicas 

especiais, bem como de lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde. Os 

produtos referidos nos dois primeiros casos, podem ser qualificados como “dietéticos” ou “de 

regime”[45].  

Pelo Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho estão incluídos nesta categoria produtos como: 

Preparados para lactentes ; leites de transição; alimentos para bebés; géneros alimentícios com valor 

energético baixo ou reduzido; alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos; alimentos 

pobres em sódio; alimentos sem glúten; alimentos adaptados a pessoas que façam esforços musculares 

intensos; alimentos destinados a diabéticos [45]. 

Na Farmácia Costa Gomes tive oportunidade de contactar com vários destes produtos, desde 

vários alimentos para bebés como os leites das marcas Nutribén®, Novalac®, Enfalac®; alimentos com 

teor energético baixo; alimentos sem glúten; alimentos destinados a diabéticos como Resource® 

Diabetic; alimentos para satisfazer necessidades nutricionais específicas como Cubitan ®.  
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5. Produtos fitoterapêuticos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, entende-se por Medicamento à 

base de plantas, “qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas, ou uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas” [44]. 

A utilização destes produtos tem vindo a tornar-se cada vez mais frequente. Muitas vezes as pessoas 

assumem, erradamente, que uma vez que se tratam de produtos naturais, estes não apresentam qualquer 

risco de toxicidade ou interação com fármacos. É por isto fundamental estarmos atentos aquando da 

dispensa destes produtos e garantir que o utente é devidamente informado. Os produtos deste tipo mais 

frequentemente procurados são destinados a problemas digestivos e de ansiedade 

6. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos  

Pelo Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de Setembro, entende-se por Produto cosmético e de hig iene 

corporal (PCHC) “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios 

e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

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

corrigir os odores corporais”[46]. 

Na Farmácia Costa Gomes, contactei com imensos PCHC entre os quais, linhas das marcas 

Avéne®, Uriage®, La Roche Posay®, Vichy®, Mustela®, Gálenic® entre outras. 

7. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, medicamento veterinário designa 

“toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas 

ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada 

no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”[47]. 

Tive também oportunidade de contactar com vários destes produtos ao longo do meu estágio. 

Apercebi-me que dentro deste grupo, os produtos mais procurados destinam-se a animais domésticos 

geralmente cão e gato sendo mais frequentemente procurados desparasitastes internos e externos. Assim 

destaco por exemplo as coleiras Scalibor® e as ampolas Frontline® e Advantix® como desparasitantes 

externos. 

8. Dispositivos médicos 

Pelo Decreto‐Lei n.º145/2009, de 17 de Junho, dispositivo médico é “qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 

incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de 

diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:  
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o Diagnóstico, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

o Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência  

o Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo  

o  Controlo da conceção”[48]. 

Na Farmácia costa Gomes, contactei com vários materiais dentro deste grupo, entre os quais: 

Cateteres, vários tipos de sondas, ligaduras, vários materiais de penso, termómetros, dispositivos para 

medição da glicemia capilar, aparelhos para medição da pressão arterial,  entre outros 

 

  

Tabela 3. Itens que devem ser apresentados por uma receita médica para que esta seja validada. 

 Número da receita e respetivo código de barras ; 

 Identificação do utente: Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

 Identificação do médico prescritor: Nome e especialidade médica, número da cédula profissional 

e código de barras (via elet rónica) ou vinheta identificável (via manual);  

 Identificação da exceção (via manual);  

 Local de prescrição e código de barras (via eletrónica) ou se aplicável, vinheta identificativa (via 

manual); 

 DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

unidades; 

 Entidade financeira responsável; 

 Referencia ao regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável, com 

identificação do despacho que estabelece o regime especial de compart icipação; 

 Data da prescrição e assinatura da receita; 

 Assinatura do prescritor [51].  
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Tabela 4.  Inventário do material de laboratório da Farmácia Costa Gomes . 

Material  Quantidade  

Funil pequeno 1 

Funil médio 2 

Funil grande 2 

Copo graduado 100ml  1 

Copo graduado 500ml  1 

Vidro de relógio pequeno 1 

Vidro de relógio médio 1 

Vidro de relógio grande  1 

Matrás 500ml  1 

Recipiente pequeno 1 

Recipiente médio 1 

Recipiente grande 1 

Balão volumétrico 1 

Proveta plástico 50ml  1 

Proveta plástico 250ml  2 

Proveta plástico 500ml  1 

Proveta vidro 10ml  1 

Vareta de vidro 2 

Pesa vinhos 1 

Pesa licores 1 

Papel indicador de pH 1 

Cápsula de porcelana pequena 1 

Cápsula de porcelana média 1 

Cápsula de porcelana grande  1 

Pipetas de plástico 6 

Colher de metal  1 
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Es pátula de plástico 1 

termómetro 3 

tenás  1 

alcoómetro 1 

Pipeta graduada 1ml 1 

Pipeta graduada 2ml 1 

Pipeta graduada 5ml 1 

Pipeta volumétrica 5ml  1 

Almofariz de porcelana médio 1 

Almofariz porcelana grande  1 

Pilão de porcelana pequeno 1 

Pilão de porcelana médio 1 

Pilão de porcelana grande  2 

Almofariz de vidro pequeno 2 

Almofariz de  vidro médio 1 

Almofariz de vidro grande  1 

Pilão de vidro pequeno 2 

Pilão de vidro médio 1 

Pilão de vidro grande  1 

Pilão de madeira 1 

Banho de água 1 

Es pátulas de metal 4 
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Anexo 11. Fatura de uma encomenda da OCP  
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Anexo 12. Requisição de Benzodiazepinas 
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Anexo 13. Folha de controlo dos prazos de validade  
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Anexo 14. Nota de devolução 
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Anexo 15. Receita médica via eletrónica 
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Anexo 16. Receita médica via manual 
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Anexo 17. Folha de cálculo do preço de venda ao público de manipulados 
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Anexo 18. Verbete de Identificação de Lotes 
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Anexo 19. Relação de Resumo de Lotes 
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Resumo:  

Este relatório tem como base o meu estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro na Unidade de Chaves entre os meses de maio e junho 

de 2014. 

Ao longo do relatório, descrevo o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos, as atividades 

desenvolvidas, assim como os conhecimentos adquiridos ao longo do estágio.  

Durante estes dois meses de estágio, pude perceber que o Farmacêutico Hospitalar desempenha 

um papel muito importante nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, em diferentes níveis : gestão 

de medicamentos e outros produtos de saúde; monitorização do circuito do medicamento; deteção 

de qualquer tipo de problema relacionado com a terapêutica medicamentosa; entre outras. 

Tive neste período oportunidade de viver o dia-a-dia de um Farmacêutico Hospitalar, 

participando e/ou observando a realização de diferentes tarefas que descrevo ao longo do relatório, 

como a seleção, aquisição, receção, armazenamento e distribuição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, preparação de produtos manipulados, reembalamento de medicamentos, 

esclarecimento de questões colocadas não só por doentes mas também por diversos profissionais de 

saúde e atividades de farmacovigilância.  
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1. Introdução 

No âmbito da unidade curricular Estágio do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, optei pela realização de parte do meu estágio em farmácia hospitalar, aproveitando 

assim a oportunidade de vivenciar a prática farmacêutica em diferentes setores. 

Neste estágio, pretendo conhecer o funcionamento dos Serviços farmacêuticos (SF) hospitalares 

do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – CHTMAD, Unidade Hospitalar de 

Chaves. Pretendo também por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da minha 

formação académica e obter novos conhecimentos e novas aptidões necessárias para o exercício 

responsável da profissão farmacêutica em meio hospitalar. 

Os serviços farmacêuticos hospitalares têm um papel fundamental nos cuidados de saúde 

prestados a nível hospitalar, pois têm a responsabilidade de assegurar a terapêutica farmacológica 

aos doentes, garantindo a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. O farmacêutico tem a 

seu cargo a realização de múltiplas tarefas de caracter técnico, cientifico e de gestão que se 

refletem na qualidade dos serviços prestados. 

Este estágio permite o contacto com vários profissionais, desde farmacêuticos, médicos, 

enfermeiros, assistentes operacionais, entre outros e também com os doentes. Permite ainda criar as 

bases necessárias para o desempenho futuro da profissão de forma responsável e competente a 

nível técnico, científico e deontológico. 

 

2. Instituição Hospitalar 

2.1. Caracterização do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE-

Unidade Hospitalar de Chaves 

Com Decreto-Lei nº 50-A/2007, de 28 de fevereiro, o Hospital Distrital de Chaves, passou a 

fazer parte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD). Atualmente, o 

CHTMAD, é constituído por quatro unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em Vila Real, 

onde está localizada a sede social, o Hospital de Proximidade de Lamego, o Hospital Distrital de 

Chaves e o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua. Integra, ainda, a Unidade de Cuidados 

Continuados e Convalescença em Vila Pouca de Aguiar [1-2]. 

A unidade hospitalar de Chaves, conta com 30 anos de construção e serve diretamente a 

população dos conselhos de Chaves, Montalegre, Boticas e Valpaços com cerca de 74 mil 

habitantes [3]. 

Os serviços que atualmente fazem parte da unidade de Chaves, encontram-se na Tabela 1 do 

Anexo1. 

2.2 Processo de acreditação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro - 

Unidade Hospitalar de Chaves 

O processo de acreditação, tem como objetivo, garantir a qualidade da assistência por meio de 

padrões previamente definidos por um manual de normas de qualidade. O CHTMAD adotou o 

modelo da Joint Comission International (JCI). 
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Este processo de acreditação começou nas unidades hospitalares de Vila Real e Peso da Régua, 

em outubro de 2005 [4]. Posteriormente, em março de 2007, com a constituição do CHTMAD, foi 

entendimento do Conselho de Administração alarga-lo às unidades hospitalares recém-integradas 

(Lamego e Chaves) [4]. A acreditação foi então obtida após a auditoria final decorrida em outubro 

de 2010 [4]. 

O projeto da JCI criou uma cultura padronizada baseada em normas de segurança e qualidade, 

que tem como objetivo melhorar os processos de cuidados ao doente [4]. De realçar que neste 

sistema constam normas que são transversais a todos os serviços que fazem parte do CHTMAD. 

Existem diversas auditorias programadas anualmente que verificam o cumprimento das normas de 

acreditação em todos os serviços. 

 

3. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

3.1. Definição e Funções dos Serviços Farmacêuticos 

Incluem-se em farmácia hospitalar o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços ligados a estes para colaborar nas funções de assistência que 

pertencem a esses organismos e serviços bem como a promoção da investigação científica e do 

ensino [5].  

Os SF constituem departamentos com autonomia técnica, estando no entanto sujeitos à 

orientação geral dos órgãos de administração, perante os quais respondem pelos resultados do seu 

exercício [5]. 

Pelo regulamento interno do CHTMAD, compete aos SF: 

a) Participar no aprovisionamento, armazenamento e gestão dos stocks de medicamentos;  

b) Efetuar a distribuição dos medicamentos nos diferentes serviços hospitalares;  

c) Divulgar a informação relativa a medicamentos;  

d) Colaborar na investigação e no ensino das suas áreas específicas, designadamente através da 

colaboração nos ensaios clínicos autorizados no CHTMAD e na preparação e aperfeiçoamento dos 

profissionais;  

e) Adotar procedimentos adequados à prevenção e minimização do erro na prescrição 

medicamentosa e na sua disponibilização;  

f) Acompanhar a prescrição médica nos serviços de internamento;  

g) Monitorizar os stocks de medicamentos nos diversos serviços, elaborando um relatório 

mensal [6]. 

O responsável pela direção dos SF é obrigatoriamente um farmacêutico, especialista em 

farmácia hospitalar. No CHTMAD a direção dos SF está assegurada por uma farmacêutica da 

Unidade de Vila Real, sendo esta auxiliada pelas farmacêuticas responsáveis das unidades 

hospitalares de Chaves e de Lamego. 
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3.2. Funções do Farmacêutico Hospitalar 

O Farmacêutico Hospitalar é um profissional de saúde habilitado com o grau de especialista, 

responsável pela correta, racional e eficaz utilização dos medicamentos por parte dos doentes, 

sendo também responsável pela prestação de qualquer informação necessária a respeito do 

medicamento quer aos utentes quer aos restantes profissionais de saúde [7]. 

De entre as funções a desempenhar pelo Farmacêutico Hospitalar destacam-se: obtenção de 

medicamentos; preparação de medicamentos; distribuição de medicamentos e a transmissão de 

informação [8]. 

3.3. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro – Unidade de Chaves  

3.3.1. Organização do espaço físico 

A área da unidade hospitalar de Chaves destinada aos SF situa-se no segundo piso do edifício. 

Sendo esta área constituída por diversas salas, cada uma com uma diferente função.  

Todos os espaços possuem condições de luz e temperatura adequadas. O serviço possui ar 

condicionado cuja temperatura é controlada de forma a garantir que esta é adequada ao 

armazenamento dos medicamentos. 

Os SF estão organizados nas seguintes áreas (Anexo 2): 

o Área de Atendimento: Encontra-se junto à entrada do serviço e destina-se ao atendimento 

dos doentes de ambulatório 

o Sala de Ambulatório: Esta sala encontra-se junto à área de atendimento e é constituída por 

vários armários fechados constituídos por gavetas, os quais contêm os medicamentos destinados 

aos doentes de ambulatório, bem como um frigorífico destinado a armazenar os medicamentos de 

frio. A sala possui também uma secretária com um computador.  

o Armazém Geral: Esta sala é constituída por um armário articulado constituído por várias 

prateleiras e gavetas. Neste armário podemos encontrar formas farmacêuticas orais, retais, tópicas, 

injetáveis de pequeno volume e algum material de penso. Encontra-se ainda neste armazém, 

estantes que contêm antibióticos que não necessitam de justificação, leites, papas, preparações para 

nutrição entérica, injetáveis de pequeno volume, meios de contraste e soluções desinfetantes não 

inflamáveis. Neste armazém existem ainda frigoríficos nos quais estão armazenados produtos que 

necessitam de temperatura reduzida, como as insulinas, eritropoietinas, vacinas, entre outros. Para 

além disso, a sala contem ainda uma área destinada à receção, verificação e devolução de 

encomendas, sendo esta zona constituída por amplas bancadas de trabalho e um computador.  

o Sala de Preparação e Distribuição: È destinada à preparação da medicação para o sistema 

de distribuição de medicamentos em dose unitária por parte dos técnicos de diagnóstico e 

terapêutica (TDT). Nesta sala existe um sistema semiautomático de dispensa de medicação: 

KARDEX® Pharmatriever, que é um armário rotativo suportado por um programa informático o 

MERCURIO®. No KARDEX® os medicamentos são armazenados em dose unitária, estando 
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identificados com a substância ativa, dosagem e respetivo lote e prazo de validade. Estes estão 

organizados em uma ou mais gavetas, de acordo com os stocks de cada produto. O programa 

informático MERCURIO® permite um fácil acesso aos medicamentos existentes no KARDEX®. 

Deste modo, aquando da preparação da medicação, no computador é selecionado o medicamento 

pretendido e no KARDEX® abre apenas a gaveta que contem esse medicamento; assim o processo 

torna-se mais rápido e existe menor probabilidade de erro. O programa informático permite ainda 

controlar os prazos de validade dos medicamentos, os produtos existentes em stock  e os stocks 

máximos e mínimos. Nesta mesma sala, existe um armário constituído por várias gavetas 

devidamente identificadas, que contêm medicamentos também organizados em dose unitária, sendo 

que cada gaveta contém apenas um tipo de medicamento. Existe também nesta sala um armário 

fechado que contém as soluções concentradas de eletrólitos (CaCl2 10%; NaCl 20%; KCl 7,5%; 

MgSO4 50%; KH2PO4) devidamente organizadas em diferentes prateleiras corretamente 

identificadas. Os antibióticos que necessitam de justificação obrigatória, bem como as preparações 

para nutrição parentérica, encontram-se também armazenados em estantes nesta sala. Esta sala 

apresenta ainda um balcão de atendimento, e secretárias equipadas com computadores e 

impressora. 

o Gabinete dos Farmacêuticos: Este gabinete destina-se ao desempenho das diversas funções 

asseguradas pelos farmacêuticos. Neste local encontram-se armazenados os estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas. Os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se num cofre, 

fechado com chave e combinação numérica e as benzodiazepinas encontram-se num armário 

fechado com chave. Possui ainda duas secretárias equipadas com computador, e um armário com 

vários livros de apoio à prática profissional farmacêutica e dossiers de arquivo.  

o Gabinete dos Técnicos de Farmácia: Nesta sala encontra-se a máquina destinada ao 

reembalamento de formas farmacêuticas sólidas orais quando estas sejam constituídas por blisters 

que não contêm as formas farmacêuticas identificadas individualmente. Encontra-se também um 

computador, uma secretária e armários. 

o Sala de Farmacotecnia: Esta sala é destinada à preparação de manipulados e controlo da 

qualidade de medicamentos. Está equipada com uma bancada de laboratório, uma pia, material de 

laboratório, matérias-primas e reagentes. 

o Gabinete da Direção: Esta sala é destinada à responsável pelos SF, é o local no qual a 

responsável efetua as suas tarefas como a supervisão das atividades desenvolvidas nos SF, gestão 

de stocks, atendimento de diversos profissionais, como médicos, enfermeiros, delegados de 

informação médica, entre outros. Nesta sala encontra-se uma secretária com um computador, bem 

como diversos dossiers e livros de apoio.  

o Sala de Arquivo: Esta sala destina-se ao arquivo de diversos documentos, encontrando-se 

estes organizados em diferentes pastas. 
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o Biblioteca/Sala de Reuniões: Este local destina-se ao armazenamento de diversas fontes 

bibliográficas destinadas a auxiliar o desenvolvimento das atividades dos SF, destina-se também à 

realização de reuniões. Nela podemos encontrar uma mesa grande; armários nos quais se 

encontram as fontes bibliográficas; uma impressora e fotocopiadora. 

o Gabinete Administrativo: Este gabinete é destinado ao desempenho das atividades 

administrativas por parte dos profissionais responsáveis. Nesta sala existem duas secretárias com 

um computador em cada uma e um armário com documentos de arquivo.  

o Armazém de Produtos Inflamáveis e Corrosivos: Encontra-se na parte exterior dos SF e 

destina-se ao armazenamento dos produtos inflamáveis e corrosivos. Neste local existem armários 

de metal, com prateleiras em forma de tabuleiro para prevenir qualquer derrame, os armários 

encontram-se fechados com chave. Este local está equipado com extintor, detetor de fumo, sistema 

de ventilação e sinalética adequada. 

o Armazém de Soros: É uma sala de grandes dimensões, situada junto dos SF que se destina 

ao armazenamento de injetáveis de grande volume, estas embalagens encontram-se devidamente 

organizadas sobre estrados de PVC. 

o Armazém de Gases Medicinais: Encontra-se no espaço exterior e destina-se ao 

armazenamento de gases. 

o Instalações Sanitárias de homens e mulheres 

3.3.2. Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento é de Segunda a Sexta-feira das 8h30 às 18h00. No caso de ser 

necessário existe uma atividade de prevenção assegura fora do horário de serviço, estando esta a 

cargo dos SF de Vila Real e Lamego. 

3.3.3. Recursos Humanos 

Os SF têm um conjunto de profissionais que trabalham de forma organizada, constituindo uma 

equipa. O seu objetivo é o cumprimento das funções a cargo dos SF da forma mais eficaz possível. 

Na Tabela 2 do Anexo 1 podemos ver o nome e a função dos vários profissionais. 

3.3.4. Recursos Informáticos 

O sistema informático disponível nos SF da Unidade de Chaves é o GHAF®- Gestão Hospitalar 

de Armazém e Farmácia.  

Todos os computadores estão equipados com este programa. O acesso de cada colaborador é 

conseguido através da introdução do seu número mecanográfico e de uma palavra passe. Este 

programa é uma ferramenta muito útil que permite dar entrada às encomendas, efetuar faturação e 

devolução de produtos. Permite também efetuar a validação de prescrições médicas efetuadas on-

line e a obtenção dos mapas terapêuticos relativos a cada serviço. 

3.4. Processo de Certificação da Qualidade dos Serviços Farmacêuticos 

Qualidade em saúde é o conjunto de propriedades e qualidades de um serviço, que confere a 

aptidão para satisfazer adequadamente as necessidades implícitas e explicitas dos doentes [9]. 
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Um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tem como base, a existência de procedimentos 

padronizados. Todos procedimentos devem ser escritos, documentados e regularmente revistos e 

atualizados para todas as atividades desenvolvidas pelos serviços farmacêuticos [9]. 

No CHTMAD a administração determinou a implementação de um SGQ, segundo os requisitos 

da norma NP EN ISP 9001:2008 [10]. 

Os SF do CHTMAD são um serviço com autonomia técnica e científica, de dependência direta 

dos Órgãos de Administração, cuja atividade se encontra centrada no doente e no medicamento, 

tendo como missão: Garantir o acesso ao medicamento baseado nos parâmetros de qualidade 

farmacoterapêutica (custo/efetividade/segurança); promover a utilização eficiente de recursos no 

âmbito de projetos de melhoria continua; promover ganhos de eficiência e eficácia no sistema de 

gestão integrado do circuito do medicamento [10]. 

Assim, os SF do CHTMAD de acordo com as normas NP EN ISSO 9001:2008 estabelecem a 

Política da Qualidade que assume os princípios presentes na Tabela 3 do Anexo 1. 

A Política de Qualidade é um documento orientador da atividade dos serviços e dos seus 

colaboradores. Esta é revista periodicamente, de forma a manter-se atualizada e adequada à 

realidade do serviço [10].  

 

4. Seleção e Aquisição dos Produtos Farmacêuticos 

A seleção dos produtos farmacêuticos para o hospital deve ter em conta as necessidades 

terapêuticas dos doentes tanto internados como de ambulatório. Esta seleção é feita tendo por base 

o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FNHM). 

O FNHM é um manual obrigatório nos hospitais. Este é elaborado pela comissão técnica 

especializada da Autoridade Nacional de Medicamentos e produtos de Saúde (INFARMED) que, à 

luz de um determinado conjunto de critérios seleciona os medicamentos considerados mais 

aconselháveis para utilização hospitalar [11]. Cada hospital seleciona os medicamentos que 

normalmente utiliza a partir da lista de medicamentos do FHNM, esta seleção vai constituir o stock 

do hospital. Este stock é específico para cada hospital e depende das necessidades dos seus doentes 

e da prática clinica dos médicos.  

Apesar de fazerem parte do FNHM um conjunto de medicamentos selecionados de acordo com 

as necessidades dos doentes, pode haver necessidade de utilização de algum medicamento que não 

consta neste manual. Assim, sempre que se justifique é feita a inclusão de novos medicamentos em 

adenda ao FNHM. Esta inclusão está a cargo da Comissão de Farmácia e Terapêutica e tem por 

base a melhoria da qualidade de vida dos doentes e critérios fármaco-económicos [11]. 

A aquisição de produtos farmacêuticos está dependente de vários tipos de concursos que 

cumprem os regulamentos constantes no Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de janeiro. Os diferentes 

tipos de concursos obedecem a regulamentos rígidos e são classificados consoante a abertura destes 

e o limite financeiro estabelecido anualmente para cada um [12]. 
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O Diretor dos SF será o responsável pela aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos [9]. No caso da unidade de Chaves, a responsabilidade está a cargo da 

Diretora do SF do CHTMAD, estando portanto os procedimentos centrados em Vila Real.  

Os laboratórios selecionados para fornecer os produtos são eleitos tendo em conta diferentes 

critérios. Esses critérios são estabelecidos no Caderno de Encargos que contem as normas e as 

condições estabelecidas pelos hospitais. Normas essas que devem ser definidas através de limites 

mínimos e máximos funcionando como delimitadores da concorrência, e determinando a exclusão 

das propostas cujas condições os ultrapassem [12]. 

Depois de decorridos os concursos, é aprovada uma lista que fica disponível on-line 

constituindo um catálogo no qual consta o nome dos medicamentos organizados por substância 

ativa e o respetivo preço. É com base neste catálogo que se procede à seleção dos produtos 

necessários para o hospital.  

Na unidade hospitalar de Chaves, é a Farmacêutica Responsável dos SF que envia uma "lista de 

pedido de compras" através do sistema informático para a Diretora dos SF do CHTMAD. Este 

pedido é criado tendo em conta a análise do consumo de medicamentos e restantes produtos 

farmacêuticos, utilizando para isso os stocks de alerta, pontos de encomenda e faltas detetadas 

pelos vário profissionais [13]. 

A Diretora dos SF analisa então o pedido feito e tendo em conta o stock  existente, a quantidade 

encomendada e a urgência da mesma, realiza uma transferência interna dos SF da unidade de Vila 

Real para Chaves ou faz uma encomenda ao laboratório [13]. 

A transferência interna é registada, aviada, conferida e enviada através do motorista do 

CHTMAD [13]. 

Quando é feito o pedido ao laboratório, é necessária a elaboração de uma nota de encomenda 

(Anexo 3). A nota de encomenda, é efetuada pelo Assistente Técnico (AT), neste documento 

consta o nome do medicamento, identificado pela substancia ativa, o respetivo código, a forma 

farmacêutica, a quantidade, o preço apresentado pelo catálogo e o nome do laboratório selecionado. 

Esta nota de encomenda é enviada para os fornecedores. Aquando da emissão das notas de 

encomenda, são geradas as respetivas guias de entrada (Anexo 4), que são arquivadas nos SF até a 

chegada dos produtos [13]. A encomenda pode depois ser entregue pelo laboratório diretamente nos 

SF da Unidade de Chaves ou pode ser entregue em Vila Real, sendo posteriormente transferida 

para Chaves. 

4.1. Hemoderivados 

Atualmente, de acordo com o Despacho n.º 28356/2008, de 13 de outubro, a aquisição de 

produtos derivados do plasma humano, destinado às instituições dependentes do Ministério da 

Saúde é efetuado pelo mesmo procedimento que os restantes medicamentos e produtos de saúde, 

descrito no ponto anterior [14].  
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4.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 

As substâncias pertencentes ao grupo dos psicotrópicos e estupefacientes são úteis e necessárias 

do ponto de vista terapêutico em várias situações de doença. No entanto, estas estão muitas vezes 

associadas a atos ilícitos, razão pela qual requerem uma legislação especial. Estas substâncias estão 

portanto regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro [15].  

O artigo nº18 do Decreto-Regulamentar nº61/94, de 12 de outubro, define a aquisição deste tipo 

de medicamentos é feita recorrendo ao envio de uma requisição especial (Anexo VII da Portaria n.º 

981/98, de 8 de junho) (Anexo 5) [16,17]. 

A requisição deve ser enviada para o laboratório junto com a nota de encomenda. Esta é 

constituída por duas vias, sendo a original devolvido pelo laboratório (depois de assinado e 

carimbado pelo Diretor Técnico do laboratório) em conjunto com a encomenda [17]. 

Posteriormente, a requisição deve ser arquivada junto com uma cópia da fatura por um período de 

três anos [17]. 

4.3. Medicamentos que necessitam de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 de setembro, quando um medicamento não 

possui qualquer das autorizações previstas no referido decreto-lei ou no Decreto-Lei n.º 195/2006, 

de 3 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, ou embora possua uma 

dessas autorizações não seja comercializado, o INFARMED pode autorizar a sua utilização em 

Portugal, quando se verifique uma das condições presentes na Tabela 4 do Anexo 1. 

Pela Deliberação n.º 105/CA/2007 de 1 de março, o pedido de AUE deve ser apresentado ao 

INFARMED pelo diretor clínico ou entidade equivalente da instituição de saúde onde o 

medicamento vai ser administrado. Este pedido deve ser apresentado anualmente, durante o mês de 

setembro, e vigora durante o ano seguinte [19]. 

A autorização fornecida pelo INFARMED é enviada para o fornecedor junto com a nota de 

encomenda. 

 

5. Receção e Conferência dos Produtos Farmacêuticos 

Nos SF da unidade hospitalar de Chaves, a receção da maior parte das encomendas é efetuada 

pelos TDT. No entanto, quando se trata de encomendas de hemoderivados ou 

estupefacientes/psicotrópicos a receção está a cargo obrigatoriamente de um farmacêutico. Durante 

o meu estágio tive oportunidade de participar várias vezes na receção de encomendas. 

Aquando da sua chegada, a encomenda é acompanhada da guia de remessa (Anexo 6) e/ ou 

fatura [20]. O primeiro passo na conferência da encomenda é verificar se a quantidade de produtos 

mencionada na guia de transporte coincide com a quantidade enviada [20]. Se houver conformidade, 

procede-se à assinatura da guia de transporte, bem como da guia de remessa e fatura. Caso não 

exista conformidade a questão deve ser solucionada com o transportador [20]. 
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Em seguida, procede-se à verificação da conformidade da encomenda com a guia de remessa ou 

fatura. Nesta fase deve verificar-se se os produtos faturados coincidem com os produtos enviados, 

verifica-se se foram transportados em condições adequadas (ex. produtos de frio, em malas 

térmicas), se estão em bom estado de conservação, é verificada a integridade da embalagem, a 

validade e o lote dos produtos, bem como a existência de certificado de análises e controlo de 

qualidade para as matérias-primas e produtos manipulados e ainda a existência do certificado de 

libertação de lote no caso dos hemoderivados e vacinas. A fatura é agrafada à guia de entrada, 

registando-se nesta última o lote e a validade dos produtos recebidos. A guia de entrada deve ser 

datada, carimbada e assinada por quem fez a conferência da encomenda.  

Deve também verificar-se se a guia de entrada (criada aquando da emissão da nota de 

encomenda) está de acordo com a guia de remessa, ou seja, verificar se os produtos recebidos 

coincidem com os produtos encomendados. Esta etapa está a cargo da responsável pelos SF [20]. 

Quando é detetada alguma não conformidade, esta deve ser registada e o fornecedor deve ser 

rapidamente notificado [20]. 

Após esta etapa de conferência, dá-se entrada à encomenda no sistema informático, sendo esta 

etapa realizada pelos AT. Posteriormente o original da fatura ou da guia de remessa, é enviada para 

o serviço de contabilidade a fim de ser efetuado o pagamento [20]. 

Quando são recebidos hemoderivados, a fatura é acompanhada pelo certificado de análise 

(Anexo 7) e pelo certificado de autorização de utilização do lote CAUL (Anexo 8), atribuído pelo 

INFARMED. Os produtos referidos apenas podem ser dispensados aos doentes se se fizerem 

acompanhar do CAUL [20]. 

 

6. Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos 

O armazenamento da maior parte dos produtos farmacêuticos, é efetuado pelos TDT, estando os 

hemoderivados e os psicotrópicos e estupefacientes a cargo dos farmacêuticos. 

Aquando do armazenamento, vários parâmetros são tidos em conta. Uma das principais 

preocupações nesta etapa, é a manutenção da estabilidade e consequentemente qualidade e eficácia 

dos produtos farmacêuticos. Sendo por isso necessário um controlo rigoroso das condições de 

temperatura, luz e humidade [21]. Deste modo, os produtos farmacêuticos que necessitam de ser 

conservados a temperatura reduzida (como é o caso de alguns das insulinas e os estimulantes da 

eritropoiese por exemplo) são armazenados em frigoríficos, que apresentam temperatura controlada 

entre os 2 a 8 ºC; os produtos fotossensíveis são protegidos da luz [22]. 

Existe um sistema informático “Sirius Stockage Monopaste” que permite o registo e controlo 

dos valores de temperatura e de humidade ao longo do dia, por meio de sonda ligadas a um 

computador. Assim, é efetuado um controlo destas condições nos locais que possuem 

medicamentos armazenados, com o objetivo de as condições serem as representadas na Tabela  5 do 

Anexo 1. 



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio no CHTMAD, EPE-Unidade Hospitalar de Chaves  10 

 

Outro aspeto que é fundamental ter em conta na fase do armazenamento, é o prazo de validade 

dos produtos. Nos SF da unidade hospitalar de Chaves, cumpre-se a regra FEFO (First Expirate, 

First Out), ou seja, devem ser utilizados em primeiro lugar os produtos com prazo de validade mais 

curto, sendo estes armazenados de acordo com a referida regra [21]. 

De forma a controlar a validade dos medicamentos, mensalmente é emitida uma lista onde 

constam os medicamentos cuja validade termina num período de três meses. Estes produtos são 

então identificados através de uma etiqueta amarela que refere “atenção à validade”. Quando é 

possível, são enviados para qualquer uma das unidades do CHTMAD que esteja a utilizar os 

referidos produtos. Caso estes não sejam necessário em nenhuma unidade hospitalar, ao fim desses 

três meses, são colocados num contentor próprio para incineração ou são enviados para o 

fornecedor conforme os casos. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados em diferentes locais (como 

referido anteriormente no tópico 3.3.1. Localização e Organização) sendo que, estão organizados 

por ordem alfabética de acordo com o nome da substância ativa e estão separados caso existam 

diferentes dosagens ou formas farmacêuticas.  

 

7. Sistema de Distribuição de Produtos Farmacêuticos 

O sistema de distribuição de medicamentos tem início com uma prescrição médica, que deve ser 

validada pelo farmacêutico e termina com a administração do medicamento ao utente por parte do 

enfermeiro [9]. Assim, a eficácia do sistema de distribuição está dependente da articulação entre o 

trabalho desempenhado por diferentes profissionais. 

A dispensa de medicamentos deve ser feita apenas na presença de prescrição médica manual ou 

informática, na qual devem constar os seguintes elementos: 

o Identificação do doente; data da prescrição; designação do medicamento por Denominação 

Comum Internacional (DCI) e indicação da dose, forma farmacêutica e via de administração; 

identificação do médico prescritor [9]. 

Os sistemas de distribuição existentes na unidade hospitalar de Chaves são: 

o Distribuição a doentes internados; 

o Distribuição a doentes em regime de ambulatório;  

o Distribuição Individualizada. 

 

7.1. Distribuição a doentes internados 

7.1.1. Distribuição de medicamentos por reposição de stocks por níveis 

A distribuição por reposição de stocks abrange diversos serviços das unidades do CHTMAD. O 

seu objetivo, é garantir o controlo e reposição de stocks com periodicidade previamente definida, 

de quantidades fixas de medicamentos, estabelecidas para cada serviço de acordo com as 

necessidades do mesmo [23]. 
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Na Unidade Hospitalar de Chaves, todos os serviços de apoio sem internamento como a 

Fisiatria e Obstetrícia por exemplo têm distribuição por reposição de stocks de níveis. O serviço de 

pediatria apresenta também este sistema de distribuição para todos os medicamentos e produtos de 

saúde fornecidos. Os restantes serviços de internamento apresentam este tipo de distribuição apenas 

para determinados produtos como soros, desinfetantes e soluções orais. 

Os serviços criam uma lista na qual constam os medicamentos e produtos de saúde 

normalmente utilizados nesse serviço e as quantidades em média necessárias para uma semana. 

Esta lista "Perfil" é criada tendo em conta as patologias existentes no serviço e a estimativa do 

consumo para uma semana. 

Uma vez por semana é recebido o pedido nos SF, quando necessário podem ser rececionados 

pedidos extra [23]. O pedido vai ser validado por um farmacêutico, em seguida é feita a preparação. 

No caso dos soros, a preparação está a cargo assistente operacional (AO) com supervisão do TDT 

ou farmacêutico, os restantes medicamentos ou produtos de saúde são preparados pelos TDT [23]. 

O AT faz a atualização informática do stock. O transporte está a cargo do AO e são asseguradas 

as condições de armazenamento [23]. 

A conferência é depois efetuada no serviço respetivo pela enfermagem que deve assinar a 

requisição e devolver a via original aos SF [23]. 

Pyxis: 

Na unidade de chaves, existem três armários Pyxis, todos eles situados no Serviço de Urgência. 

Estes armários são constituídos por várias gavetas estando elas organizadas em divisórias 

destinadas a diferentes medicamentos, cada divisória encontra-se devidamente identificada. Os 

armários são geridos por um sistema de software que permite um rápido e fácil acesso aos 

medicamentos por parte dos enfermeiros que apenas têm de introduzir a sua senha pessoal e podem 

então retirar os medicamentos prescritos. O programa permite também um controlo dos stocks 

através do estabelecimento de um stock  máximo e mínimo, permitindo também o controlo dos 

prazos de validade. Havendo ainda um maior controlo dos medicamentos que são dispensáveis a 

nível do Serviço de Urgência. 

7.1.2. Distribuição de medicamentos em sistema de dose individual unitária  

Este sistema consiste na distribuição ordenada de medicamentos com forma e dosagens prontas 

para serem ministrados ao paciente de acordo com a prescrição médica, num certo período de 

tempo [24]. 

Nesta unidade hospitalar, o sistema de distribuição de medicamentos em dose individual 

unitária é efetuado em todos os serviços de internamento menos na pediatria. Estes serviços 

possuem também um stock de reserva para ser utilizado caso haja necessidade quando os SF se 

encontram encerrados. 

A distribuição dos medicamentos em dose unitária é composta por várias etapas: 
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Inicialmente, é feita a prescrição médica para um determinado doente. Esta prescrição é 

efetuada pelo médico via on-line no programa informático GHAF®; 

Em seguida, a prescrição é validada pelo farmacêutico. Nesta fase o farmacêutico deve verificar 

a dose, a posologia, via de administração, possíveis interações farmacológicas e duplicação da 

medicação. Ao longo do estágio, tive oportunidade de participar várias vezes nesta etapa. Após a 

validação, é elaborado o perfil farmacotêrapeutico para o doente que é enviado para o KARDEX®. 

O TDT faz então a recolha dos medicamentos a partir do KARDEX® e distribui os 

medicamentos pelas gavetas que fazem parte de pequenos armários móveis (malas). Esses 

armários, são destinadas a cada um dos serviços referidos anteriormente (estando devidamente 

identificados). Cada armário é constituído por várias gavetas, sendo cada uma das gavetas 

destinadas a cada doente. As gavetas são identificadas com o nome e o número da cama dos 

doentes. Depois de preparadas, as malas são entregues ao respetivo serviço pelos AO. 

Quando existe medicação de frio, estes são preparados na hora da entrega, sendo identificados 

através de uma etiqueta com nome do doente e são colocados em pequenas malas térmicas 

identificadas com o nome do serviço respetivo [24]. 

A medicação é preparada diariamente para um período de 24h, com exceção de sexta-feira em 

que é preparada para um período de 72h, uma vez que os SF estão encerrados durante o fim de 

semana. 

Sempre que exista medicação que não foi gasta pelos doentes, por diferentes motivos, esta é 

devolvida aos SF, sendo esta revertida no GHAF® [24]. 

7.2. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

A evolução da tecnologia do medicamento permitiu que um número significativo de doentes 

possa fazer os seus tratamentos em regime de ambulatório, o que apresenta vantagens como: 

o Redução dos custos com o internamento hospitalar; 

o Redução dos riscos inerentes a internamento (por exemplo infeções nosocomiais); 

o Possibilidade de o doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar [9]. 

Através da distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos SF 

Hospitalares, consegue-se um maior controlo e vigilância das terapêuticas efetuadas pelos doentes 

(efeitos secundários e adesão à terapêutica por exemplo) [9].  

Este sistema de distribuição deve obedecer aos requisitos apresentados na Tabela 6 do Anexo 1.  

No Anexo 9, podemos ver um exemplo de uma prescrição médica. 

Atualmente, os SF desta unidade hospitalar dispensam medicamentos para as seguintes 

situações: paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias; hepatite C; hepatite 

B; esclerose lateral amiotrófica; esclerose múltipla; artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite 

anquilosante, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas; planeamento familiar; 

cirurgia de ambulatório; insuficientes renais crónicos e transplantados renais; vírus de 

imunodeficiência humana (HIV); foro oncológico.  
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Os medicamentos e dispositivos médicos dispensados pelos SF são diversos e estão de acordo 

com a legislação em vigor e autorizações especiais do Conselho de Administração do CHTMAD, 

como é o caso dos medicamentos dispensados para a Hepatite B, pois não possuem legislação de 

suporte.   

A dispensa destes medicamentos deve ser feita de uma forma individualizada, permitindo a 

confidencialidade dos dados e a privacidade do atendimento. No ato da dispensa o farmacêutico 

deve efetuar a validação da prescrição através da verificação de: Identificação completa do utente; 

identificação completa do médico prescritor; referencia à legislação que suporta a cedência com as 

respetivas vinhetas (quando for o caso); DCI; forma farmacêutica; posologia; via de administração 

e duração do tratamento [25]. 

A dispensa da medicação deve atender às necessidades do utente até ao máximo de 60 dias, 

exceto nas situações devidamente autorizadas pelo conselho de administração (CA) [25].  

O farmacêutico deve registar na própria receita as quantidades dispensadas de cada 

medicamento, datando e assinando a mesma [25]. 

Devem prestar-se as informações necessárias ao doente, tendo sempre em conta o nível de 

literacia do mesmo, devendo privilegiar-se a informação verbal nos casos em que tal se justifique. 

Estas informações devem incluir: via e forma de administração dos medicamentos; condições de 

conservação; possíveis efeitos secundários e interações; esclarecimento sobre monitorização da 

adesão e consequências do não cumprimento do plano terapêutico [25]. Após o esclarecimento o 

utente deve responsabilizar-se pelas condições de utilização e conservação dos medicamentos, 

assinando o Termos de Responsabilidade (Anexo 10). 

Na unidade hospitalar de Chaves, o controlo da medicação fornecida em regime de ambulatório,  

é feito manualmente com recurso a fichas individuais destinadas a cada um dos doentes. Nesta 

ficha, designada “Ficha Terapêutica” (Anexo 11) constam os dados do doente, a terapêutica por ele 

realizada, a terapêutica que lhe vai ser fornecida e data em que é fornecido o medicamento (de 

forma a avaliar a adesão terapêutica por parte do doente). Estas fichas são elaboradas pela 

farmacêutica responsável pelos SF e arquivadas em diferentes pastas de acordo com as patologias 

dos doentes. 

7.3. Distribuição Individualizada 

Este tipo de distribuição abrange todos os medicamentos e produtos farmacêuticos distribuídos 

de forma individualizada. Estes medicamentos são sujeitos a um controlo especial e incluem 

psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados, antibiót icos e medicamentos extra-formulário [27].  

Para qualquer um destes medicamentos existe um modelo específico de prescrição/distribuição 

que deve ser devidamente preenchido [27]. 

7.3.1. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas  

Como referido anteriormente, estes medicamentos são sujeitos a uma legislação própria e a um 

controlo muito específico.  
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De forma a facilitar este controlo, é definida uma lista com os nomes de todos os 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas necessários para cada serviço com as respetivas 

quantidades com o objetivo de se manter um stock  fixo [28]. 

Nas situações em que estes medicamentos vão ser requisitados pela primeira vez o diretor do 

serviço ou seu legal substituto deve preencher o impresso próprio: Modelo nº 1509- Anexo X, 

exclusivo da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (Anexo 10) mencionando o nome do 

medicamento, forma farmacêutica e dosagem, serviço a que se destina e a quantidade requerida 

para a criação de stock , no campo das observações deve escrever “para stock inicial” [28].  

Diariamente, o stock  deste tipo de medicamentos deve ser validado pelo enfermeiro chefe ou 

legal substituto, através do registo da quantidade existente em stock. À medida que estes produtos 

vão sendo administrados, cabe ao enfermeiro responsável pela administração fazer o respetivo 

registo no referido Anexo X, onde deve constar: descrição do medicamento; nome do doente; 

cama/processo; número de unidades administradas; rúbrica; número mecanográfico e data. Em 

seguida a dispensa é efetuada pelo farmacêutico, que após a receção do Anexo X deve verificar o 

seu correto preenchimento e registar o número de registo e a quantidade fornecida assinando no 

campo “entregue por” com nome, número mecanográfico e data [28]. 

Aquando da receção da medicação, o enfermeiro chefe ou legal substituto, deve conferir a 

medicação recebida e assinar o impresso no campo “recebido por” com nome, número 

mecanográfico e data [28]. O original do Anexo X é então entregue nos SF, onde é arquivado e o 

duplicado permanece no serviço requisitante [28]. 

Nos serviços que contêm Pyxis (Serviço de Urgência no caso da Unidade de Chaves) a dispensa 

deste tipo de produtos é efetuada em função da prescrição efetuada no ALERT (programa de 

prescrição dos serviços de urgência). Neste serviço, não é necessária uma validação diária do stock 

de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas por parte do enfermeiro chefe ou legal 

substituto, uma vez que esta função é da responsabilidade dos SF. Sempre que um enfermeiro 

administra um destes medicamentos, o registo é efetuado diretamente no sistema informático [28]. 

Os impressos são conferidos mensalmente havendo um registo das entradas e saídas destes 

medicamentos. No fim de cada mês é obtido um mapa mensal através do GHAF® de forma a 

controlar os medicamentos fornecidos. 

7.3.2. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma humano constituem um grupo particular dentro das 

especialidades farmacêuticas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estes 

medicamentos são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não podem 

ser sintetizadas por métodos convencionais, pelo que são obtidas a partir de plasma de dadores 

humanos sãos [29]. 
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São exemplos de produtos derivados de plasma humano dispensados nesta unidade hospitalar: 

albumina humana 20%; imunoglobulina anti-D (Rh); imunoglobulina humana G; complexo de pro-

trombina humano.  

De acordo com o Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro, todas as atividades 

desde a requisição, distribuição e administração deste tipo de medicamentos devem ser registadas 

no Impresso oficial. O objetivo deste tipo de controlo é existir um registo com toda a informação 

sobre lotes, fabricantes e distribuidores dos produtos derivados de plasma humano, e dos doentes a 

quem são administrados, de forma a permitir a investigação de uma possível relação causal entre a 

administração terapêutica destes medicamentos e a deteção de uma doença infeciosa transmitida 

pelo sangue [30]. 

O referido impresso oficial é o modelo nº1304 da Imprensa Nacional Casa da Moeda-INCM 

(Anexo 13), sendo este constituído por duas vias: a “Via Farmácia” e a “Via Serviço”. A Via 

Farmácia é autocopiativa e contem informações relativas ao preenchimento, circuito e arquivo.  

Durante o meu estágio, acompanhei várias vezes a dispensa deste tipo de produtos. Nesta fase, o 

impresso deve ser apresentado com os quadros A e B devidamente preenchidos pelo médico 

prescritor. Procedendo o farmacêutico ao preenchimento do quadro C, com informação sobre o 

nome do produto fornecido, a quantidade, nº de lote, laboratório fornecedor, data da dispensa, 

número de certificado do INFARMED (CAUL). Após a receção da medicação, o enfermeiro deve 

assinar e datar o impresso, deixando a Via da Farmácia nos SF, onde o ficheiro será arquivado.  

Na fase de administração, o enfermeiro deve fazer o respetivo registo na Via do Serviço, através 

do preenchimento do Quadro D, arquivando depois esta via no processo do doente. Se algum 

produto não for administrado até ao prazo máximo de 24 horas, deverá ser entregue novamente nos 

SF com a Via de Serviço preenchida com a justificação da devolução. Esta vai ser fotocopiada e 

arquivada nos SF, sendo depois novamente enviada para o serviço. 

Nesta unidade hospitalar, o registo dos hemoderivados dispensados durante o ano são registados 

num documento (Anexo 14), que é preenchido com nome do produto, número de registo, lote, 

quantidade e data. 

7.3.3. Antibióticos 

Os antibióticos requerem também um controlo especial uma vez que, embora sejam uma 

excelente opção terapêutica em alguns casos, estão também associados a um crescente número de 

resistências por parte dos microrganismos. Assim, torna-se necessário um rigoroso controlo e uma 

utilização racional destes agentes terapêuticos.   

No CHTMAD, foram definidas normas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, pelas quais, 

os antibióticos são classificados em: 

Antibióticos de utilização livre: estes fármacos não necessitam de justificação para o seu uso, 

são classificados como fármacos seguros e baratos. 



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio no CHTMAD, EPE-Unidade Hospitalar de Chaves  16 

 

Antibióticos de justificação: nesta categoria estão incluídos fármacos que apenas devem ser 

utilizados em situações específicas, como infeções graves provocadas por microrganismos que 

apresentam resistências aos restantes agentes disponíveis. Aqui incluem-se fármacos como a 

piperaciclina+tazobactam; vancomicina; tobramicina; netilmicina; imipenem+cilastina. Para que 

estes antibióticos possam ser dispensados, o médico deve fazer uma prescrição em que justifica 

esta opção. Existem ainda outros antibióticos que necessitam de uma autorização da Direção 

Clínica (Anexo 15) para poderem ser utilizados. São eles o linezolide, meropenem, colistimetato de 

sódio. 

A validação da prescrição médica deve ser efetuada pelo farmacêutico que verifica se o 

antibiótico prescrito é adequado à situação clínica do doente em causa. A medicação é depois 

preparada pelos TDT. 

7.3.4. Medicamentos extra-formulário 

Como referido anteriormente, pode ser necessário em algumas situações específicas a utilização 

de medicamentos que não constam no FHNM, podendo a autorização para a sua utilização ser 

concedida pela Comissão de Farmácia e Terapêutica [12].  

Sempre que haja necessidade de um médico prescrever um medicamento que não faça parte do 

FHNM ou Adenda, este deve utilizar a requisição especial de justificação de receituário de 

medicamento extra-formulário (Anexo 16), na qual é justificada a necessidade de utilização desse 

medicamento. Esta requisição é válida por uma semana. Caso seja necessário a continuação do 

tratamento, deve fazer-se uma nova requisição. 

7.3.5. Estimulantes da eritropoiese 

Nesta classe de medicamentos estão incluídos eritropoietinas, darbopoietinas e metoxi 

polietilenoglicol-epoietina beta. 

Diariamente é entregue nos SF um mapa de prescrição (Anexo 17) no qual consta o nome do 

doente e o estimulante de eritropoiese para ele prescrito. A dispensa dos medicamentos indicados 

no mapa está a cargo de um farmacêutico. Sendo medicação devidamente etiquetada com o nome 

do doente e preenchido o mapa de prescrição com o lote dos medicamentos fornecidos.  

Os estimulantes da eritropoiese, depois de etiquetados, são colocados numa mala térmica e são 

entregues ao AO para serem levados para a hemodiálise. Em conjunto com a medicação é também 

enviada uma fotocópia do mapa terapêutico com a informação sobre os lotes da medicação 

fornecida. O original fica arquivado nos SF.  

No final de cada mês é feito um mapa com o nome dos doentes e todos os estimulantes de 

eritropoiese fornecidos para cada um, sendo depois este mapa conferido pelo enfermeiro 

responsável pelo serviço de hemodiálise.  

Esta foi uma das atividades que tive oportunidade de realizar diariamente ao longo do estágio.  
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8. Preparação de medicamentos 

8.1. Medicamentos Manipulados 

Atualmente não é muito comum a preparação de medicamentos a nível hospitalar, no entanto, 

em algumas situações justifica-se a sua preparação.  

A preparação de manipulados é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º95/2004, de 22 de abril e 

pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho que define as boas praticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar [31-32]. 

Quando os SF recebem uma prescrição de um medicamento manipulado, esta é analisada por 

parte de um farmacêutico quanto à dose prescrita, posologia, via de administração, duração do 

tratamento, estabilidade da fórmula pretendida, possíveis interações, stock disponível e 

necessidades de requisitos especiais.  

Na unidade hospitalar de Chaves as preparações mais comuns são: papéis medicamentosos 

(geralmente para a pediatria); solução de salicilato de sódio (para a Fisiatria); solução para 

tratamento de mucosite oral. 

A preparação de medicamentos tem lugar na sala de Farmacotecnia, como referido 

anteriormente, sendo geralmente efetuadas pelos TDT sob supervisão de um farmacêutico. Durante 

a preparação das formulações farmacêuticas, deve ser preenchida uma ficha de preparação (Anexo 

18). Depois de preparadas, as formulações são acondicionadas e rotuladas. O rótulo contem 

informação sobre o nome da preparação, condições de preparação, prazo de validade, data de 

fabrico, assinatura da pessoa responsável pela preparação e validação. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de participar na preparação de uma suspensão oral de 

espironolactona a 0,1% para uma criança. 

8.2. Reembalamento de medicamentos 

Quando determinados medicamentos não possuem as formas farmacêuticas identificadas 

individualmente, ou quando não são comercializadas determinadas doses de medicamentos que são 

necessárias, deve proceder-se à reembalagem e rotulagem das mesmas de forma a garantir a 

segurança e qualidade do medicamento [9].  

Como referido anteriormente, o processo de reembalamento e rotulagem é efetuado em área 

específica para este processo. Neste local, podemos encontrar um equipamento automatizado de 

reembalagem de formas orais sólidas de medicamentos (AutoPak MDD™). 

A quantidade de medicamentos a reembalar deve ser inferior ao consumo de seis meses. 

Relativamente ao prazo de validade, se as formas farmacêuticas forem reembaladas mantendo a sua 

embalagem de origem, o prazo de validade é aquele que vem na embalagem do medicamento; se as 

formas farmacêuticas forem embaladas soltas, então o prazo de validade é de 6 meses ou 25% do 

tempo restante do indicado na embalagem original, quando esta data for inferior a 6 meses [33]. 

A libertação dos medicamentos após reembalagem é efetuada após a validação pelo 

farmacêutico responsável pela área, depois de verificada a conformidade do produto final com o 
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rótulo [33]. Durante o estágio tive oportunidade de participar várias vezes no reembalamento de 

medicamentos. 

 

9. Devolução de Medicamentos 

Todos os medicamentos do stock /armário de recurso cujo prazo de validade termine no período 

de três meses (exceto nas situações em que os medicamentos sejam enviados para o serviço com 

um prazo de validade que não cumpra esta margem), bem como os medicamentos cuja devolução 

tenha sido solicitada pelos SF (devido por exemplo a uma alerta do Infarmed), devem ser 

devolvidos pelo enfermeiro chefe ou legal substituto aos SF [34]. 

Após a receção destes medicamentos nos SF, deve registar-se no GAHF®: o nome do serviço; 

DCI/nome genérico do medicamento; dosagem e forma farmacêutica; prazo de validade; número 

de lote; número de unidades devolvidas. Esta informação deverá ser posteriormente impressa em 

duplicado e assinada pelos SF e pelo enfermeiro chefe [34]. 

Na medicação distribuída em distribuição individual diária, todos os medicamentos não 

administrados ao doente, por diferentes motivos (alteração da prescrição médica; impossibilidade 

de administração; alta; óbito) devem ser devolvidos pelo enfermeiro responsável do doente aos SF. 

A devolução é registada no GHAF® no perfil do doente. Quando um doente é transferido outro 

serviço, dentro do CHTMAD, o enfermeiro responsável pelo doente deve assegurar que a 

medicação acompanha o doente [34]. 

Quanto ao transporte dos medicamentos devolvidos, as condições de transporte são diferentes 

de acordo com o tipo de medicação, como podemos ver na Tabela 7 do Anexo 1: 

Para que seja possível a reutilização de medicamentos, devem verificar-se os seguintes critérios:  

o Inscrição visível da substância ativa, dosagem e prazo de validade;  

o Ausência de indícios de exposição a agentes de deterioração;  

o No caso de medicamentos que necessitem de frio, deverá haver garantia inequívoca de que 

não estiveram expostos a temperaturas acima das recomendadas, devendo vir acondicionados de 

forma semelhante à fornecida [34].  

 

10. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia Clínica 

O farmacêutico tem um papel importante na prestação de informação sobre os medicamentos 

aos doentes bem como a outros profissionais de saúde. São por isto fundamentais não só os 

conhecimentos do farmacêutico mas também a sua capacidade de pesquisa em diferentes fontes de 

informação. 

Existe no Infarmed o Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de saúde (CIMI), 

que é um serviço que responde a pedidos de informação e esclarecimento de dúvidas relacionadas 

com licenciamento de entidades, medicamentos e produtos de saúde, a todos os profissionais de 

saúde, agentes do setor e público em geral [35]. 
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No entanto, a atual evolução da ciência, o constante aparecimento de novos fármacos e a 

complexidade que lhes está muitas vezes associada, requerem a criação de um Centro de 

Informação de medicamentos (CIM) a nível dos SF hospitalares com o objetivo de compilar e tratar 

informação científica sobre medicamentos e transmissão da informação aos restantes profissionais 

de saúde [9]. 

Nesta unidade hospitalar não existe um CIM, no entanto é comum um recurso aos SF quando é 

necessário obter informação relacionada com medicamentos ou outros produtos farmacêuticos, 

tanto por parte dos doentes como pelos profissionais dos vários serviços. Durante o estágio 

participei várias vezes no esclarecimento de questões sobre a forma de administração de fármacos, 

condições de conservação, possíveis interações, ajuste de dosagem, entre outas. As questões são 

colocadas por doentes e por diversos profissionais, na maior parte das vezes enfermeiro e médicos. 

Deste modo, a informação e emissão de pareceres podem ser feitos de forma proactiva, quando 

é solicitada informação ou de forma passiva [36]. 

Na emissão de informação de forma proactiva, o farmacêutico deve proceder à recolha de 

informação revelantes, procedendo posteriormente à análise da informação e à sua divulgação aos 

diversos serviços, através de uma Nota Informativa em papel, e-mail ou via intranet [36]. 

Na emissão de informação de uma forma passiva, é inicialmente realizado um pedido de 

informação aos SF, podendo este ser efetuado telefonicamente, pessoalmente ou por escrito. Este 

pedido fica registado no modelo de pedido de informação. Em seguida realiza-se uma pesquisa 

bibliográfica com recurso a bases de dados, livros e informações da indústria farmacêutica, todas as 

fontes de informação consultadas são registadas. Elabora-se então a resposta, sendo as informações 

elaboradas guardadas em base de dados [36]. 

 

11. Farmacovigilância 

A farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, 

em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações 

adversas a medicamentos [37]. 

O sistema nacional de farmacovigilância, em Portugal, é atualmente regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro [38]. 

A informação que é recolhida através da notificação de reações adversas é vital para garantir a 

monitorização contínua eficaz da segurança dos medicamentos existentes no mercado, permitindo 

identificar potenciais reações adversas novas, quantificar e/ou melhor caracterizar reações adversas 

previamente identificadas e implementar medidas que permitam minimizar o risco da sua 

ocorrência [37]. 

O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância [9]. 
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Os farmacêuticos hospitalares, tal como os restantes profissionais de saúde, fazem parte da 

estrutura do Sistema Nacional de Farmacovigilância [9]. 

Deve existir portanto, uma recolha e registo adequados de qualquer ação adversa grave ou não 

esperada a um medicamento, devendo as notificações ser rapidamente enviadas para o Serviço 

Nacional de Farmacovigilância [9]. 

 

12. Comissões técnicas existentes no hospital e suas atividades 

12.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica  

No CHTMAD a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é constituída por 6 membros, 3 

médicos e 3 farmacêuticos. Esta é presidida pelo diretor clínico do CHTMAD que nomeou mais 2 

médicos, desta comissão faz parte também a farmacêutica diretora dos SF e as responsáveis pelos 

SF da unidade de Chaves e Lamego, nomeadas pela diretora dos SF. A constituição da CFT do 

CHTMAD está de acordo com o estabelecido pelo Despacho n.º 1083/2004 de 1 de dezembro.  

Os objetivos da comissão de farmácia e terapêutica encontram-se na Tabela 8 do Anexo 1 [39]. 

12.2. Comissão de Ética para a Saúde 

A Comissão de Ética para a Saúde (CES) deve garantir a existência de padrões de ética no 

exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, 

procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética [40]. 

A CES do CHTMAD é constituída por 9 elementos. Incluindo diversos profissionais: médicos; 

enfermeiros; farmacêuticos; psicólogos e sociólogos. O que está de acordo com o Decreto-Lei n.º 

97/95 de 10 de Maio. As funções desta comissão encontram-se na Tabela 9 do Anexo 1 [40]. 

12.3. Comissão de Controlo de Infeção 

De acordo com o Despacho n.º2920/2013 de 22 de Fevereiro, a comissão de controlo de infeção 

deve garantir a prevenção e controlo de infeções, através da vigilância epidemiológica, a 

elaboração e monitorização do cumprimento de normas e recomendações de boa prática e formação 

profissionais [41; 42]. 

No CHTMAD a Comissão de Controlo de Infeção (CCI) é constituída por três médicos e três 

enfermeiros, os serviços farmacêuticos atuam como órgãos consultivos destas. 
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13. Cronograma das atividades desenvolvidas 

Na seguinte tabela encontram-se ordenadas por ordem cronológicas as atividades que realizei ao longo 

do meu estágio em farmácia hospitalar. 

Tabela 10: Cronograma das atividades desenvolvidas  

1. No primeiro dia de estágio, foi-me apresentada a equipa de trabalho bem como a organização 
e o funcionamento do espaço interior dos SF.  

2. Ao longo da primeira semana, tive oportunidade de colaborar nas atividades de receção, 
conferência e armazenamento de encomendas. 

3. Também na primeira semana, participei na preparação dos medicamentos para distribuição 
por reposição de stock por níveis nos sistemas Pyxis na urgência. Inicialmente efetuei esta 
tarefa com o acompanhamento de uma farmacêutica passando depois a desempenhar esta 
atividade sozinha, diariamente.  

4. A partir de segunda semana, passei efetuar, diariamente, a dispensa de estupefacientes, 
psicotrópicos e benzodiazepinas para distribuição individualizada para cada um dos serviços. 

5. Também a partir da segunda semana, passei a efetuar diariamente a dispensa de estimulantes 
da eritropoiese por distribuição individualizada, de acordo com o mapa fornecido pelo 
serviço de hemodiálise. 

6. Ao longo do estágio efetuei também validação das prescrições médicas via eletrónica no 
GAHF. 

7. Colaborei na dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório. 

8. Várias vezes ao longo do estágio, respondi a questões colocadas por doentes ou outros 
profissionais de saúde por vezes por telefone outras vezes pessoalmente. 

9. Sempre que existiam formas farmacêuticas cujos blisters não continham cada unidade 
identificada individualmente, procedi ao reembalamento destes. 

10. Durante o estágio tive oportunidade de participar na elaboração de um medicamento 
manipulado. 

11. Participei também no controlo dos prazos de validade. 

 

 

14. Conclusão: 

Este estágio permitiu-me aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, bem como a aquisição de novos conhecimentos e competências e o 

contato com utentes e diversos profissionais de saúde.  

Foi por uma experiencia bastante enriquecedora em parte devido aos profissionais com os quais 

tive oportunidade de trabalhar, que sempre me apoiaram, ajudaram e transmitiram imensos 

conhecimentos.  
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Anexo 1. 

Tabela 1. Serviços que fazem parte atualmente da unidade de Chaves. 

Áreas Médicas:  

- Cardiologia: Internamento e Consulta Externa;  

- Gastrenterologia: Internamento e Consulta Externa;  

- Hematologia Clínica: Hospital de dia e Consulta Externa;  

- Hepatologia: Consulta Externa;  

- Obstetrícia: Consulta Externa;  

- Medicina Interna: Internamento e Consulta Externa;  

- Nefrologia: Hospital de Dia e Unidade de Hemodiálise;  

- Neurologia: Internamento e Consulta Externa;  

- Pediatria: Internamento e Consulta Externa.  

- Psiquiatria: Hospital de Dia e Consulta Externa;  

- Pedopsiquiatria: Hospital de Dia e Consulta Externa;  

 Reumatologia: Consulta Externa [3].  

Áreas Cirúrgicas:  

- Cirurgia Geral: Internamento e Consulta Externa;  

- Ginecologia: Internamento, Consulta Externa;  

- Oftalmologia: Internamento e Consulta Externa;  

- Ortopedia: Internamento e Consulta Externa;  

- Otorrinolaringologia: Internamento e Consulta Externa;  

- Urologia: Consulta Externa [3].  

Cirurgia do Ambulatório: 

- Serviço de Urgência: Médico-cirúrgica; 

- Serviço Domiciliário [3]. 

Outras áreas / Serviços de Apoio:  

- Anestesiologia: Bloco Operatório e Consulta Externa pré-anestésica;  

- Anatomia Patológica;  

- Patologia Clínica;  

- Imunohemoterapia: Além das funções específicas, com Consulta Externa;  

- Medicina Física e Reabilitação: Consulta Externa e apoio ao internamento;  

- Imagiologia;  

- Bloco Operatório;  

- Serviço Social;  

- Nutrição: Consulta e apoio ao Internamento; 

- Serviços Farmacêuticos;  
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- Esterilização [3]. 

 

Tabela 2. Nome e respetiva função dos profissionais de saúde que trabalham nos SF do CHTMAD, 
Unidade de Chaves. 

Nome Função 

Dra. Adelaide Guimarães Farmacêutica Responsável 

Dra. Joana Rodrigues Farmacêutica 

Dra. Patrícia Dias Farmacêutica 

Diana Silva  Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Fernanda Natália Cruz Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Joana Coelho Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Xavier Costa Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

Alexandra Marta Pereira Assistente técnico 

José David Barreira Assistente técnico 

Lúcia Saraiva Assistente Operacional 

 

Tabela 3. Princípios assumidos pela política de qualidade dos SF do CHTMAD de acordo com as 

normas NP EN ISSO 9001:2008. 

Assegurar um serviço de qualidade, indo ao encontro das expectativas dos utentes e dos 

serviços clínicos [10]. 

Melhorar a satisfação dos utentes através de um atendimento rápido e de qualidade, num 

espaço com condições adequadas e condignas [10]. 

Promover a melhoria contínua dos procedimentos através de: 

 Tomada de decisões baseadas na análise de indicadores de gestão, tendo em vista a 

melhoria do desempenho do serviço e da eficácia do SGQ;  

Assegurar um elevado grau de qualificação e motivação dos colaboradores com recurso a 

formação continua interna;  

Definição de objetivos enquadrados com esta política que contribuam para a sua 

concretização [10]. 
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Tabela 4. Condições que devem ser verificadas para que o INFARMED autorize a utilização de 

um medicamento em Portugal, quando este não possui qualquer das autorizações previstas no Decreto-Lei 

n.º 128/2013, ou no Decreto-Lei n.º 195/2006, de 3 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 48-A/2010, 

de 13 de Maio, ou embora possua uma dessas autorizações não seja comercializado.  

Mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico 

ou tratamento de determinadas patologias, desde que seja demonstrado que não existe qualquer 

alternativa dentro dos medicamentos com AIM; 

Sejam necessários para impedir ou limitar a propagação, atual ou potencial, de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscétiveis de causar efeitos 

nocivos; 

Em casos excecionais, sejam adquiridos por serviço farmacêutico ou farmácia de oficina e 

dispensados a um doente específico [18]. 

 

Tabela 5. Condições de temperatura e humidade nos diferentes locais de armazenamento de 
medicamentos e produtos farmacêuticos.Adaptada de [21]. 

 

 

 Temperatura (ºC) Humidade (% ) 

Sala de distribuição 15-25 30-60 

Armazém de soros 15-25 30-60 

Armazém geral  15-25 30-60 

Frigoríficos  2-8 ----- 
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Tabela 6. Requisitos que devem ser apresentados por uma prescrição médica para que esta seja 

validada. 

Utilização do sistema informático GHAF/ALERT para a prescrição da medicação [25]. 

Cumprimento dos requisitos legais (referencia do despacho de suporte à cedência do 

fármaco, assinatura e vinheta do médico prescritor) [25]. 

A obrigatoriedade de existir sempre um ato médico de ambulatório associado à prescrição 

para cedência da medicação [25]. 

Existência dos elementos essenciais da prescrição médica: 

 Identificação do médico prescritor e do utente;  

 Diagnóstico/patologia; 

 Prescrição farmacológica, que deve estar associada ao código Hospitalar Nacional do 

Medicamento, onde deve constar (DCI; dose e frequência; duração prevista da terapêutica); 

 Data da próxima consulta [25]. 

A dispensa ao público de medicamentos que não sejam de uso exclusivo hospitalar, só é 

permitida:  

 A utentes submetidos a Cirurgia de Ambulatório, para um período não superior a 7 

dias, tendo de ficar registado no Processo Clínico destes, os seguintes elementos: substância 

ativa, dose, via de administração, posologia, duração da terapêutica, prazo de validade do  

medicamento, número do lote de fabrico e o fabricante; 

 A utentes com patologia abrangida por legislação específica;  

 Quando na localidade não existe farmácia particular;  

 Quando em situação de emergência individual ou coletiva, se apure não haver no 

mercado local os medicamentos necessários; 

 Quando as farmácias que pertençam à santa casa da Misericórdia e já possuam alvará 

de venda ao público [26]. 
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Tabela 7. Condições de transporte a verificar na devolução dos diferentes tipos de medicamentos.  

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas: Devem ser sempre devolvidos pelo 

enfermeiro chefe ou legal substituto, sendo diretamente entregues à farmacêutica responsável 

pelos SF [34]. Estes medicamentos devem sempre ser acompanhados do Anexo X- modelo 

nº1509 devidamente preenchido, devendo constar no campo das observações a causa da 

devolução [34]. 

Hemoderivados: Devem ser devolvidos acompanhados do Modelo n.º 1804-Medicamentos 

Hemoderivados (Via de Serviço), onde constam as unidades administradas e as devolvidas [34]. 

Os hemoderivados que necessitem de frio devem ser devolvidos em malas térmicas com um 

acumulador [34].  

Medicação da Distribuição Individual Diária: Deve ser devolvida na respetiva gaveta 

(mala de unidose) ou, caso não seja possível deverá ser enviada em saco individualizado, no 

dia seguinte à não administração da toma, com etiqueta identificativa do doente e data da 

devolução [34]. Caso haja medicação que necessite de frio, esta deve ser transportada em malas 

térmicas com um acumulador [34]. 

Restante medicação e outros produtos farmacêuticos : Devem ser devolvidos 

acondicionados em contentores [34]. 
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Tabela 8. Objetivos da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços farmacêuticos; 

Elaborar adendas privativas de adiantamento ou exclusão ao FHNM; 

Emitir pareceres e relatórios sobre os medicamentos a incluir ou excluir do FHNM, que são 

enviados trimestralmente ao INFARMED; 

Velar pelo cumprimento do FHNM e suas adendas; 

Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes, quando solicitado pelo 

seu presidente e sem quebra das normas deontológicas; 

Avaliar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que periodicamente lhe são 

submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo diretor dos serviços farmacêuticos da 

unidade hospitalar; 

Elaborar, observando parecer de custos, a emitir pelo diretor dos SF, a lista de 

medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica; 

Propor o que tiver conveniente dentro das matérias da sua competência [39]. 

 

Tabela 9. Funções da Comissão de Ética para a Saúde. 

Zelar pela salvaguarda da dignidade e integridade humanas; 

Emitir pareceres sobre questões éticas; 

Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se 

refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que envolvem seres 

humanos e seus produtos biológico; 

Pronunciar-se sobre pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos e fiscalizar;  

Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização de ensaios 

clínicos; 

Reconhecer a qualificação científica adequada para a realização de ensaios clínicos, 

relativamente aos médicos da instituição; 

Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, 

designadamente através de estudos, pareceres ou outros documentos [40]. 
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Anexo 2. Planta dos SF do CHTMAD, unidade de Chaves  
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Anexo 3. Nota de encomenda 

 

 

 

  



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio no CHTMAD, EPE-Unidade Hospitalar de Chaves  33 

 

Anexo 4. Guia de entrada 
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Anexo 5. Requisição especial para aquisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo 6. Guia de remessa 
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Anexo 7. Certificado de análise (hemoderivado) 
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Anexo 8. Certificado de autorização para libertação de lote 

 

 

  



  Ana Filipa de Oliveira Lopes 

 

Relatório de Estágio no CHTMAD, EPE-Unidade Hospitalar de Chaves  38 

 

Anexo 9. Prescrição médica 
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Anexo 10. Termo de responsabilidade 
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Anexo 11. Ficha Terapêutica 
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Anexo 12. Requisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo 13. Requisição de medicamentos hemoderivados 
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Anexo 14. Registo de medicamentos hemoderivados distribuídos 
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Anexo 15. Requisição de antibióticos de justificação 
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Anexo 16. Requisição de medicamentos extra-formulário 
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Anexo 17. Mapa de eritropoiese 
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Anexo 18. Ficha de preparação 
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