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Resumo 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

(MICF), realizei estágio na Farmácia Confiança, em Viseu, entre 19 de Maio de 2014 e 19 de 

Agosto de 2014.  

O estágio tem como objetivo a aquisição de conhecimentos práticos que permitam ao 

estudante alcançar a preparação técnica e deontológica necessária ao desempenho da profissão 

farmacêutica. 

O estágio em farmácia comunitária permite ao estudante perceber qual o seu papel na 

farmácia enquanto farmacêutico, como funciona a farmácia e como se desenrola a relação com 

os utentes e a relação com as entidades externas à farmácia. 

Complementarmente à atividade da farmácia realizei duas intervenções, uma sobre a 

indicação farmacêutica nas alergias e outra sobre os usos off-label da metformina. A indicação 

farmacêutica é algo que faz parte da realidade diária do farmacêutico e, dada a altura do ano em 

que realizei o estágio, a escolha recaiu sobre as alergias. A escolha dos usos off-label da 

metformina como tema surgiu quando me foi proposto que pesquisasse sobre o seu uso na acne 

e depois reportasse à equipa os meu achados. O enfoque do tema acabou por recair na síndrome 

dos ovários policísticos e na acne, patologias onde a metformina é instituída como terapêutica.  
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1. INTRODUÇÃO 

O estágio em Farmácia Comunitária constitui uma vertente fulcral na formação 

profissional, em que a aprendizagem se desenvolve em contexto real, no seio de uma equipa 

multidisciplinar e em contacto direto com o utente.  

O estágio permite não só a integração dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo 

do curso, como também a aquisição de novas valências, indispensáveis ao exercício da atividade 

farmacêutico. Por outro lado, o estágio promove ainda o trabalho em equipa e o 

desenvolvimento das relações interpessoais. 

 Nesse sentido realizei, no período de 19 de Maio a 19 de Agosto de 2014, o estágio em 

Farmácia Comunitária, na Farmácia Confiança, em Viseu. O presente relatório tem como 

objetivo a exposição, de uma forma sucinta, das principais atividades desenvolvidas ao longo 

destes três meses. 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

2.1 LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 A Farmácia Confiança situa-se na Rua Formosa, na cidade de Viseu. A sua localização 

e acessibilidade privilegiadas, fruto da sua proximidade à Câmara Municipal de Viseu e à 

principal praça da cidade, o Rossio, fazem dela, uma das farmácias mais movimentadas do 

centro da cidade. O público da Farmácia Confiança é bastante heterogéneo, contudo verifica-se 

uma prevalência da população idosa.  

 A Farmácia Confiança pratica um horário laboral das 8h00 às 20h00, de segunda a 

sexta-feira, e das 8h00 às 19h00 aos sábados. Como se encontra inserida no plano de 

atendimento permanente do município de Viseu, a farmácia realiza serviço desde as 8h00 às 

8h00 do dia seguinte, todas as 4 semanas. 

2.2 ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

O espaço físico da farmácia deve seguir as especificações estabelecidas no Decreto-Lei 

(DL) n. º 307/2007, de 31 de agosto, bem como as Boas Práticas de Farmácia (BPF) 
[1, 2]

.  

2.2.1 ESPAÇO FÍSICO EXTERIOR 

 A Farmácia Confiança apresenta um 

aspeto físico exterior “característico e 

profissional, facilmente visível e identificável” 

como ditam as BPF. Na sua fachada encontra-se 

uma cruz verde, bem como um letreiro 

iluminado com a inscrição “Farmácia 

Confiança” (Figura 1). Esta fachada apresenta 

também a cruz representativa das farmácias 

aderentes ao programa “Farmácias Portuguesas” 

Figura 1 – Aspeto físico exterior da Farmácia 

Confiança 
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(Figura 1).  

 No espaço exterior também se pode encontrar afixado o nome do Diretor Técnico (DT), 

o horário de funcionamento e a farmácia de serviço, como vem especificado DL n. º 307/2007, 

de 31 de agosto 
[2]

. 

A fachada da farmácia é constituída por uma porta envidraçada que dá diretamente para 

a zona de atendimento e uma montra. Esta montra destina-se à exposição de campanhas 

publicitárias de produtos de dermocosmética, bem como de Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM). A montra é remodelada de acordo com a época do ano e as 

promoções em vigor.  

A Farmácia Confiança possui ainda outro acesso, de caráter privado, que se situa nas 

traseiras do edifício. Esta porta destina-se à movimentação dos funcionários da farmácia e ao 

serviço de entrega de encomendas. 

2.2.2 ESPAÇO FÍSICO INTERIOR 

 A Farmácia Confiança ocupa quatro pisos. O rés-do-chão é o centro nevrálgico da 

farmácia, incluindo a zona de atendimento ao público, a zona de armazenamento primário de 

medicamentos, a zona de receção de encomendas e o gabinete de atendimento personalizado. O 

piso - 1 é utilizado como armazém secundário para todos os medicamentos, produtos 

cosméticos e de higiene corporal (PCHC) e dispositivos médicos que não tenham lugar na zona 

de armazenamento primário do rés-do-chão. No primeiro piso encontra-se o gabinete da direção 

técnica, um gabinete para prestação de cuidados de saúde, um gabinete estética, instalações 

sanitárias e ainda uma pequena zona com produtos ortopédicos. O segundo piso contém o 

laboratório destinado à manipulação de medicamentos, uma sala de reuniões, o consultório de 

optometria, o gabinete de contabilidade e a copa/cozinha.  

2.2.2.1 ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 É a área específica onde é efetuado o 

atendimento generalizado aos utentes, sendo 

constituída por um balcão com cinco postos de 

atendimento, cada um equipado com um 

computador, um dispositivo de leitura ótica, uma 

impressora específica de receituário e uma caixa 

registradora (Figura 2). Os lineares localizados 

atrás dos balcões de atendimento permitem a 

exposição de diversos produtos e MNSRM, agrupados segundo indicação farmacoterapêutica ou 

segundo categorias específicas, nomeadamente, fitoterapia e homeopatia, emagrecimento, 

suplementação alimentar e veterinária. Além destes produtos, encontram-se também expostos 

produtos de higiene oral, boiões de alimentação, leites e papas.  

Figura 2 – Zona principal de atendimento ao 

público 
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Na extremidade direita do balcão, junto à porta de entrada, encontra-se uma mesa com 

um medidor de tensão arterial automático. No lado oposto, também junto à porta de entrada, 

está uma balança automática. 

Deslocado da zona principal de atendimento, existe um outro posto de atendimento que 

se situa na zona de dermocosmética (Figura 3) e perfumaria, local onde se faz a venda e o 

aconselhamento deste tipo de produtos. 

 Espalhadas pela zona de atendimento estão 

também gôndolas e lineares com produtos de 

puericultura, dermocosmética, podologia e ainda 

outros produtos sazonais.  

 De modo a amenizar os períodos de espera 

mais longos, a Farmácia Confiança dispõe de uma 

zona de espera sentada, bem como de uma área de 

entretenimento para as crianças. 

2.2.2.2 ZONA DE RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 É nesta área que se faz a entrega e receção de encomendas, dada a existência de um 

acesso direto ao exterior. Este espaço está equipado com um computador, um sensor de leitura 

ótica e uma impressora de códigos de barras. Os documentos relativos à gestão de encomendas, 

como faturas (originais e duplicados), guias de remessa e de transporte, notas de crédito e notas 

de devolução, encontram-se nesta zona.  

2.2.2.3 ZONAS DE ARMAZENAMENTO  

 A zona de armazenamento primário (Figura 4) de medicamentos é constituída por 

gavetas deslizantes, um frigorífico e prateleiras. Nas 

gavetas deslizantes são arrumados, segundo ordem 

alfabética, dispositivos médicos de pequena dimensão, 

produtos ao abrigo do protocolo da diabetes, pomadas 

e cremes, granulados, supositórios, injetáveis, gotas, 

colírios, colutórios e produtos externos. É também 

nestas gavetas que se armazenam os medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) e MNSRM por 

ordem alfabética do nome comercial e os medicamentos genéricos (MG) por ordem alfabética 

da denominação comum internacional (DCI).  

 As prateleiras destinam-se ao armazenamento dos xaropes e ampolas bebíveis, também 

por ordem alfabética. 

Os produtos de frigorífico incluem insulinas, vacinas, injetáveis e alguns colírios. 

Figura 3 – Zona de dermocosmética 

Figura 4 – Zona de armazenamento 

primário 
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A zona de armazenamento secundário, situada na cave, permite o arrumo dos 

excedentes em lineares. Aqui, os excedentes são armazenados por ordem alfabética e estão 

divididos em MSRM, MG, MNSRM, PCHC, entre outros. 

Todos os produtos em stock são organizados, seguindo a regra “First Expired, First 

Out” (FEFO), para que os produtos com menor prazo de validade sejam os primeiros a sair. O 

armazenamento dos produtos sem prazo de validade obedece ao princípio “First In, First Out” 

(FIFO). 

2.2.2.4 GABINETE DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

O gabinete de atendimento personalizado, também conhecido como o gabinete do 

utente, constitui um espaço independente da zona de atendimento e destina-se à prestação de 

serviços farmacêuticos. Neste espaço efetuam-se as determinações dos parâmetros bioquímicos, 

a administração de vacinas e injetáveis e a prestação de primeiros socorros. 

2.2.2.5 LABORATÓRIO 

O laboratório é a área destinada à preparação de manipulados e à preparação de 

preparações extemporâneas.  

 Este espaço encontra-se equipado com o material de laboratório necessário, bem como 

as referências de base. As matérias-primas estão arrumadas em armários, devidamente rotuladas 

e organizadas em matérias-primas sólidas e líquidas. 

2.3 RECURSOS HUMANOS 

 Os recursos humanos são a pedra basilar de qualquer empresa, principalmente de uma 

farmácia, onde o serviço prestado aos utentes deve primar pela qualidade. A equipa técnica da 

Farmácia Confiança é constituída por vários profissionais, cada um com diferentes funções e 

responsabilidades bem delimitadas: 

- Dra. Lucília Simões – Diretora Técnica e Proprietária 

- Dr. Pedro Martins – Farmacêutico 

- Sra. Susana Ferreira – Técnica de Farmácia 

- Sr. João Ferreira – Técnico de Farmácia 

- Sr. Manuel Alegria – Técnico Auxiliar de Farmácia 

- Sr. José Campos – Técnico Auxiliar de Farmácia 

- Sr. Sandra Pereira – Ajudante de Dermocosmética 

 - Sra. Alexandra Sobral – Funcionária Administrativa 

- Dra. Nanja Kroon – Economista 

 - Sra. Sandra Santos - Contabilista 

3. FONTES DE INFORMAÇÃO 

 Para além das publicações exigidas pela Deliberação nº 414/CD/2007, a Farmácia 

Confiança possui ainda outras fontes de informação, como o Formulário Galénico Português, o 

Index Merck, Manual de Medicamentos de Medicamentos Não Prescritos, entre outros 
[3]

. 
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Adicionalmente, todos os postos de atendimento dispõe de acesso à Internet, de forma a facilitar 

o acesso a diversas fontes de informação num curto espaço de tempo. 

4. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA   

4.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 A gestão de uma farmácia é uma tarefa cada vez mais exigente, tanto a nível 

profissional como a nível económico. Deste modo, a utilização de um sistema informático é, 

atualmente, indispensável para a gestão e bom funcionamento de uma farmácia. A Farmácia 

Confiança utiliza o Sifarma 2000, um software informático desenvolvido pela Glintt®. 

 O Sifarma 2000 permite facilitar o desempenho das tarefas diárias de uma farmácia, 

desde o atendimento à gestão da farmácia, contribuindo assim para uma maior qualidade dos 

serviços prestados. Esta ferramenta disponibiliza informação científica e técnica atualizada, 

permitindo um atendimento mais personalizado e, consequentemente, um aconselhamento mais 

adequado à realidade de cada utente e de maior qualidade, tal como uma maior segurança no 

momento da dispensa. No que diz respeito à gestão da farmácia, o Sifarma 2000 possibilita a 

realização de inúmeras tarefas desde a realização e a receção de encomendas, o registo de 

vendas, a gestão de stocks e de devoluções até à dispensa de medicamentos e ao processamento 

do receituário 
[4]

.  

4.2 APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

 4.2.1 GESTÃO DE STOCKS 

A gestão eficiente dos stocks é vital não só para garantir a viabilidade financeira da 

farmácia como para assegurar a contínua satisfação do utente. Assim, a farmácia deve adaptar a 

quantidade de produto armazenado à demanda diária, ao capital disponível e ao espaço de 

armazenamento, evitando quer um stock demasiado elevado quer a rotura de produtos. 

Atualmente, esta tarefa está facilitada pelo software Sifarma 2000 que permite a consulta do 

histórico de vendas, bem como a determinação das quantidades mínimas e máximas dos 

produtos em stock. 

4.2.2 FORNECEDORES  

 A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser efetuada por 

intermédio de distribuidores grossistas e/ou diretamente aos laboratórios (compras diretas), 

sempre que as quantidades e as vantagens económicas o justifiquem. 

 Os fornecedores são selecionados mediante uma análise criteriosa de diversos 

parâmetros como: rapidez, facilidades de pagamento, bonificação de produtos, possibilidade de 

devolução e menor percentagem de erros de envio de acordo com os padrões europeus de Boas 

Práticas de Distribuição Grossista, entre outros 
[5]

.  

 Atualmente, a Farmácia Confiança trabalha essencialmente com dois fornecedores, a 

Plural e a OCP – Portugal. A utilização simultânea de vários fornecedores permite à farmácia 
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assegurar diariamente o stock, uma vez que as falhas de um fornecedor podem ser colmatadas 

pelo outro e ainda beneficiar de melhores ofertas em termos económicos. 

 A realização de encomendas diretamente aos laboratórios é efetuada, geralmente, por 

intermédio dos delegados de informação médica que representam individualmente um 

laboratório. A aquisição de medicamentos e produtos de saúde por esta via traz, habitualmente, 

diversos benefícios, uma vez que são apresentadas campanhas, descontos, bonificações na 

compra de determinadas quantidades e ainda facilidades de pagamento.  

Diariamente são realizadas encomendas aos armazenistas, sendo as compras diretas 

mais pontuais. 

Por vezes, em caso de rotura de stock ou de modo a satisfazer um pedido específico 

urgente, pode haver a necessidade de requisitar junto de outra farmácia das imediações um 

determinado produto. 

4.2.3 CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

A compra de produtos pela farmácia deve seguir um conjunto de critérios: o histórico de 

vendas, a sazonalidade, as vantagens comerciais e financeiras, a validade do produto, bem como 

as características do público que frequenta a farmácia. 

4.2.4 REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS   

 Diariamente é efetuada uma encomenda a cada um dos fornecedores principais. Estas 

encomendas são realizadas até às 13h00, de modo a garantir a sua receção às 15h30 do mesmo 

dia. 

O Sifarma 2000 estabelece, tendo em conta os stocks mínimos (ponto de encomenda), 

uma proposta de encomenda, a chamada “Encomenda Diária”. Cabe ao operador responsável 

pelas encomendas a decisão de aceitar, alterar ou anular esta proposta.  

O Sifarma 2000 permite também a realização de “Encomendas Manuais”, as quais 

dependem totalmente do operador responsável pelas encomendas, uma vez que é ele que vai 

determinar o fornecedor, os produtos e as quantidades a encomendar. 

Ocasionalmente pode surgir ao longo dia a necessidade de realizar encomendas 

adicionais, que podem ser feitas através da opção de “Encomendas Instantâneas” presente no 

Sifarma 2000, ou através do contacto telefónico com o armazenista.  

4.2.5 RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

Todas as encomendas vêm acompanhadas de uma fatura (original e duplicado) (Anexo 

I), documento esse que serve de base para o processo de conferência.  Adicionalmente, no caso 

de a encomenda conter medicamentos pertencentes ao grupo dos estupefacientes ou 

psicotrópicos, vem também uma guia de requisição específica em duplicado. Esta guia é 

posteriormente carimbada e assinada pela DT ou pelo seu legal substituto, sendo o duplicado 

enviado ao armazenista e o original arquivado na farmácia. 
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O primeiro passo consiste em registar os códigos dos produtos através do leitor ótico, no 

Sifarma 2000. Simultaneamente é necessário verificar o estado de conservação das embalagens, 

confirmar/atualizar o preço de venda ao público (PVP) e o prazo de validade de cada 

embalagem. A validade de um produto só é atualizada no sistema informático nos casos em que 

o stock é nulo ou quando o prazo de validade do produto rececionado é inferior ao existente em 

stock.  

Segue-se a conferência da encomenda. Nesta fase, compara-se o que foi registado com o 

que consta na fatura, nomeadamente: 

- Designação do produto, forma farmacêutica, dose e número de unidades por 

embalagem; 

 - O número de unidades pedidas versus enviadas; 

 - O preço de faturação (PF) e o PVP. 

 Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia atribuir, tendo em conta uma margem de 

lucro pré-determinada, o PVP respetivo. 

 Os produtos de venda livre são, obrigatoriamente, etiquetados, de modo a estar visível 

na embalagem o PVP 
[6]

. Sempre que se procede a uma alteração do PVP de um produto e este 

exista em stock, deve proceder-se à sua remarcação.   

A receção e conferência de encomendas terminam com a verificação do valor total 

faturado, tendo em conta o valor presente na fatura. Caso haja diferença entre estes valores, 

deve rever-se tudo até que se encontre a sua possível causa. 

No início do meu estágio a minha atividade principal foi a receção e verificação de 

encomendas. Foi nesta fase que comecei a compreender como funciona a gestão da farmácia e a 

estabelecer um contacto indireto com os fornecedores e faturação. Esta atividade permitiu-me 

ainda familiarizar-me com o volume de vendas e o stock da farmácia. 

4.2.6 ARMAZENAMENTO  

O armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde é um ponto importante 

no circuito do medicamento, dado que uma correta arrumação permite otimizar o trabalho 

desenvolvido, principalmente o atendimento ao balcão, bem como a gestão dos espaços físicos 

de armazenamento. 

O armazenamento é efetuado segundo critérios específicos, como o tipo de produto e a 

sua rotatividade, as condições de conservação, a quantidade rececionada e o espaço físico 

disponível. Mais ainda, o armazenamento deve cumprir as condições de conservação 

estabelecidas, sendo elas a luminosidade, a temperatura (< 25ºC) e a humidade (< 60%). Assim, 

os produtos que exigem conservação a baixas temperaturas são os primeiros a ser armazenados 

a uma temperatura entre os 2 e os 8ºC, no frigorífico. Os restantes produtos são arrumados nos 

locais estabelecidos, atendendo às condições supracitadas.    



9 
 

 Todos os produtos de saúde são armazenados segundo as regras FIFO ou FEFO, 

conforme mencionado anteriormente. 

 O armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde foi algo que fui fazendo 

ao longo de todo estágio. Tal como a receção e verificação de encomendas, esta atividade 

permitiu-me conhecer o stock da farmácia e, muito importante, familiarizar-me com os nomes 

comerciais e as dosagens existentes para cada especialidade farmacêutica. 

4.2.7 CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

 Na Farmácia Confiança o controlo de prazos de validade é realizado em três momentos: 

na receção de encomendas, na dispensa e ainda mensalmente, através de uma listagem emitida 

pelo Sifarma 2000. Assim, no início de cada mês é efetuado um controlo rigoroso e minucioso 

dos prazos de validade dos medicamentos e produtos de saúde da farmácia. Este controlo é 

realizado recorrendo a uma listagem emitida pelo Sifarma 2000 que contém todos os produtos 

cujo prazo de validade termine nos 3 meses seguintes. Os prazos de validade são depois 

confirmados manualmente e os produtos que expirem nos próximos 3 meses são retirados do 

stock. Posteriormente é efetuada a sua devolução ao respetivo fornecedor/laboratório. Se 

porventura a validade do produto está diferente da presente na listagem, anota-se o prazo correto 

e, posteriormente corrige-se a mesma no sistema informático. 

 Nos primeiros dias de estágio efetuei o controlo de prazos de validade de diversos 

produtos farmacêuticos, tendo recorrido a uma listagem emitida pelo Sifarma 2000. 

Posteriormente, procedi à correção dos prazos no sistema informático. 

4.2.8 DEVOLUÇÕES 

 Por vezes pode surgir a necessidade de se efetuar uma devolução de produtos ao 

fornecedor/laboratório, que pode ou não ser aceite. As devoluções podem ter diversos motivos, 

entre os quais: prazo de validade a expirar ou já expirado, embalagem danificada ou incompleta, 

alteração do preço, não rotação dos produtos, produto errado e recolha de produtos declarada 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) ou pelo próprio 

fornecedor, entre outros.   

 A devolução de produtos implica a criação de uma nota de devolução (Anexo II), a qual 

é efetuada recorrendo ao Sifarma 2000. Na nota de devolução consta a informação relativa aos 

produtos a devolver, bem como o motivo da devolução. A nota de devolução é impressa em 

triplicado; uma das cópias é arquivada na farmácia até regularização do processo e as outras 

duas são enviadas juntamente com os produtos ao fornecedor/laboratório. Caso o pedido de 

devolução seja aceite, o fornecedor/laboratório emite uma nota de crédito ou procede à troca do 

produto. Se o fornecedor/laboratório não aceitar o pedido de devolução, o produto retorna à 

farmácia, sendo contabilizado para quebras e encaminhado para a VALORMED.  
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 5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 A dispensa de medicamentos consiste na cedência de medicamentos ou substâncias 

medicamentosas perante uma prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica 
[1]

. Contudo, a dispensa de medicamentos é muitos mais do que um ato de entrega, 

pois é da responsabilidade do farmacêutico fornecer não só os medicamentos adequados, mas 

também conselhos de posologia e precauções a ter, de modo a garantir a segurança e a 

efetividade do regime terapêutico. 

 Durante a dispensa de medicamentos o farmacêutico deve avaliar a medicação 

dispensada, com o intuito de identificar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), de forma a proteger o utente de possíveis resultados negativos 

relacionados com a medicação (RNM) 
[1]

. 

 Segundo o DL nº 176/2006 de 30 de agosto os medicamentos podem ser classificados, 

quanto à sua dispensa, em: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ou 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 
[7]

. 

5.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Entende-se por MSRM todo aquele que apenas pode ser dispensado mediante 

apresentação de prescrição médica válida 
[7]

. 

 Segundo o DL nº 176/2006 de 30 de agosto, um medicamento enquadra-se nesta 

classificação se preencher um dos seguintes requisitos: 

- Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco para a saúde do utente quando 

utilizados sem vigilância médica; 

 - Sejam utilizados com frequência e em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daqueles a que se destinam, se daí resultar qualquer risco, direto ou indireto para a 

saúde; 

- Contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e/ou 

efeitos secundários necessitam de uma avaliação; 

 - Sejam administrados por via parentérica 
[7]

.  

5.1.1 RECEITA MÉDICA 

 A prescrição médica deve ser efetuada via eletrónica (Anexo III) e deve incluir, 

obrigatoriamente, a DCI da substância ativa 
[8]

. No entanto, existem situações excecionais em 

que a prescrição pode incluir a denominação comercial ou indicação do nome do titular da 

autorização de introdução no mercado (AIM). Assim, quando não existe MG ou este não seja 

comparticipado pelo Estado, ou no caso de haver uma justificação técnica do prescritor, a 

prescrição pode não incluir a DCI da substância ativa. As justificações técnicas admissíveis são 

três: 

 - Exceção a): medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 - Exceção b): intolerância ou reação adversa prévia; 
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 - Exceção c): continuação do tratamento superior a 28 dias. 

 Tanto na exceção a) como na b), o utente não tem direito de opção, sendo o 

farmacêutico obrigado a dispensar o medicamento constante na receita. No caso da exceção c), 

o utente pode optar por medicamentos equivalentes, conquanto que apresentem um PVP inferior 

ao prescrito 
[8,9]

. 

Excecionalmente, e em situações salvaguardadas pela legislação em vigor (falência do 

sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição ao domicilio; outras 

situações até a um máximo de quarenta receitas mensais) a prescrição pode ser realizada por via 

manual (Anexo IV).  

5.1.2 AVIAMENTO DA RECEITA MÉDICA 

 Uma receita só deve ser aviada depois de verificada a sua validade e a sua autenticidade. 

Assim, os seguintes elementos devem constar, obrigatoriamente, na receita para que esta seja 

considerada válida: 

 - Número da receita e respetiva representação em código de barras; 

 - Identificação do médico prescritor; 

 - Local de prescrição 

 - Nome e número do utente; 

 - Entidade financeira responsável; 

 - Se aplicável, o regime especial de comparticipação; 

- Se aplicável, identificação dos despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação;   

- Identificação do medicamento por DCI, dosagem, forma farmacêutica, apresentação, 

número de embalagens e posologia; 

- Se aplicável, a designação comercial do medicamento; 

- Se e consoante aplicável a informação das referidas justificações técnicas; 

- Data de prescrição; 

- Prazo de validade da receita; 

- Assinatura do prescritor 
[10]

. 

 Depois de verificada a autenticidade de receita médica procede-se à recolha dos 

medicamentos. A dispensa de medicamentos deve ser sempre acompanhada da transmissão de 

informação relativa ao medicamento, numa linguagem simples e clara, adaptada a cada utente. 

Os medicamentos a dispensar são registados no Sifarma 2000, o qual calcula, tendo em 

conta a entidade de comparticipação, o valor a pagar pelo utente. A dispensa termina com a 

impressão do documento para faturação no verso da receita (Anexo V), o pagamento e a 

impressão da fatura (Anexo VI). 
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5.1.2.1 DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 A dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é sujeita a um controlo 

rigoroso, uma vez que estas substâncias atuam a nível do sistema nervoso central, causando 

tolerância e dependência física e psicológica. Por outro lado, esta classe de medicamentos 

encontra-se frequentemente associada à prática de atividades ilegais. Estes medicamentos estão 

sujeitos à legislação acordada no DL nº 15/93, de 22 de janeiro e no Decreto Regulamentar nº 

61/94, de 12 de outubro 
[11,12]

. 

 Conforme mencionado anteriormente, os medicamentos desta classe são enviados para a 

farmácia juntamente com uma guia de requisição em duplicado. Todas as movimentações são 

registadas informaticamente no Sifarma 2000, de modo a que, mensalmente sejam enviados ao 

INFARMED os registos informáticos das entradas e saídas de estupefacientes (Anexo VII e 

VIII). O envio dos documentos de controlo devidamente assinados e carimbados ao 

INFARMED é efetuado de acordo com os requisitos presentes na Tabela 1 
[11, 12]

. As cópias são 

arquivadas na farmácia por um período de três anos. 

Tabela 1 – Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED 

Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED 

Estupefacientes e 

Psicotrópicos 

Registo de 

Entradas 

Registo de 

Saídas 

Mapa de 

Balanço 

Cópia de 

Receitas 

 

 

Tabelas I, II-B, II-

C 

TRIMESTRALMENTE 

 

Até 15 dias após o 

termo de cada 

trimestre 

MENSALMENTE 

 

Até ao dia 8 do 

2º mês seguinte 

ANUALMENTE 

 

Até dia 31 de 

Janeiro do ano 

seguinte 

MENSALMENTE 

 

Até ao dia 8 do 

mês seguinte 

 

Tabelas III e IV 

(incluem 

benzodiazepinas) 

ANUALMENTE 

 

Até dia 31 de Janeiro 

do ano seguinte 

NÃO SE APLICA ANUALMENTE 

 

Até dia 31 de 

Janeiro do ano 

seguinte 

NÃO SE APLICA 

Manter arquivo de todos os documentos com cópia em papel ou em suporte informatizado, das receitas 

manuais ou informatizadas dispensadas durante 3 anos. 

 

No que diz respeito à dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, o procedimento a 

seguir é também diferente, sendo necessária a validação de uma receita médica especial.  

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são prescritos isoladamente em 

receitas com validade de 30 dias. Cabe ao farmacêutico, no momento da dispensa, confirmar a 

autenticidade da receita e a identidade do adquirente, mediante a apresentação do cartão de 

cidadão/bilhete de identidade. O atendimento termina com a impressão do “documento de 

psicotrópicos” que é anexado à receita e a uma cópia da receita (Anexo IX).  
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5.1.3 ENTIDADES E REGIMES ESPECIAIS DE COMPARTICIPAÇÃO 

 O regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos prescritos aos 

utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos beneficiários da Direção Geral de Proteção 

Social aos Funcionários e Agentes de Administração Pública (ADSE) é regulado pelo DL nº 

103/2013, de 26 e Junho, que prevê um regime geral e um regime especial de comparticipação 

[13]
. A comparticipação é estabelecida com base num sistema de quatro escalões de 

comparticipação, que determina a percentagem paga pelo estado do PVP dos medicamentos: 

 - Escalão A: 90%; 

 - Escalão B: 69%; 

 - Escalão C: 37%; 

 - Escalão D: 15% 
[14]

. 

A percentagem de comparticipação varia consoante as indicações terapêuticas do medicamento, 

a sua utilização e as entidades que o prescrevem, entre outros. 

  Dada a existência de um regime especial de comparticipação alguns utentes podem 

beneficiar de uma comparticipação acrescida. Assim, podem-se verificar três situações: 

- Beneficiários: utentes pensionistas cujo “rendimento total anual não excede 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor 

do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”, 

segundo o DL nº106-A/2010 
[15]

; 

- Patologias especiais: utentes diagnosticados com patologias especiais definidas por 

despacho; 

- Grupos especiais: referem-se aos utentes que beneficiam de outros organismos de 

comparticipação para além do SNS. Alguns destes organismos funcionam como 

organismo principal, garantindo a total comparticipação, contudo existem outros que 

funcionam como subsistema, assegurando apenas uma complementaridade da 

comparticipação. 

 No momento da dispensa do MSRM é atribuída à receita um número, um lote e uma 

série consoante o plano de comparticipação.  

5.1.4 FATURAÇÃO 

 Na Farmácia Confiança procede-se diariamente à separação e organização do 

receituário por organismos, em lotes de 30 receitas. As receitas médicas são depois conferidas, 

de forma a detetar possíveis erros de dispensa que possam conduzir à devolução das mesmas.  

 Quando os lotes ficam completos, procede-se à impressão do “verbete de identificação 

do lote”. Os lotes são depois organizados e identificados pelo respetivo “verbete de 

identificação do lote”, juntamente com a “relação resumo de lotes” relativa a cada entidade 

(quatro cópias) e a fatura de cada entidade (quatro cópias), carimbados, datados e assinados. As 

receitas, assim organizadas, são enviadas mensalmente para o Centro de Conferência de Faturas 
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(CCF) através dos Correios de Portugal (CTT), quando a entidade responsável é o SNS ou para 

a Associação Nacional de Farmácias (ANF), no caso de se tratar de outros organismos 
[16]

. O 

CFF envia à farmácia, posteriormente, um comprovativo de entrega de receituário e ainda as 

notas de devolução de receituário com irregularidades. O receituário devolvido é corrigido e 

incluído na faturação do mês seguinte. Este procedimento permite à farmácia ser reembolsada 

no montante de comparticipação correspondente a cada organismo.  

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a conferência de algumas receitas 

e ainda de as organizar e preparar para enviar para a entidade responsável. 

5.2 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 Os medicamentos manipulados são ainda uma realidade importante na farmácia 

comunitária, sendo extremamente úteis, dado que permitem uma adaptação ao perfil 

fisiopatológico de cada doente e ainda a associação de substâncias, não disponível no mercado.  

Segundo a Portaria nº 594/2004, de 2 de junho entende-se por medicamento manipulado 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” 
[17]

. A preparação de uma fórmula magistral é efetuada 

mediante uma prescrição médica, na qual deve constar a indicação “Manipulado” ou a sigla 

“f.s.a” (“faça segundo a arte”) (Anexo X). Por sua vez, o preparado oficinal é qualquer 

medicamento preparado segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário 
[18]

. 

 Os medicamentos manipulados são preparados segundo as Boas Práticas de Preparação, 

presentes na Portaria 594/2004, de 2 de junho 
[17]

.  

 Sempre que um medicamento manipulado é preparado é elaborada uma ficha de 

preparação (Anexo XI). Após a sua preparação, o manipulado é acondicionado e devidamente 

rotulado.  

 O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados é efetuado tendo em conta o valor 

dos honorários da preparação, o valor das matérias-primas e o valor dos materiais de 

embalagem, de acordo com a Portaria nº 769/2004, de 1 de julho 
[17]

.  

 Os medicamentos manipulados comparticipáveis constam de uma lista a aprovar 

anualmente por despacho do Ministro da Saúde, mediante proposta do conselho diretivo do 

INFARMED. A comparticipação pelo SNS é de 30% sobre o PVP, quando não existe no 

mercado uma especialidade farmacêutica com igual substância ativa na fórmula farmacêutica 

desejada ou quando há a necessidade de diferentes dosagens ou formas farmacêuticas. 

 A Farmácia Confiança produz semanalmente uma quantidade considerável de 

manipulados. À parte do atendimento ao público, esta é uma área que muito me apraz, pelo que 

foi com agrado que preparei diversos manipulados durante o estágio. Na sua maioria foram 

produtos de dermatologia como a solução de minoxidil 5%, pomadas compostas, pós 

antitranspirantes. Ainda assim, tiver oportunidade de preparar outros tipos de manipulados, 
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nomeadamente papéis medicamentosos de espiramicina, suspensão de atenolol/propanolol, 

solução alcoólica saturada com ácido bórico e solução aquosa de cloreto de zinco a 5%. 

5.3 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Os MNSRM são definidos pelo Estatuto do Medicamento como todos aqueles a que não 

se apliquem as especificações previstas para os MSRM 
[7]

. 

 Os MNSRM não necessitam de prescrição médica, pelo que a sua dispensa se encontra 

intimamente ligada aos atos de indicação farmacêutica e de automedicação.  

Segundo o Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, a automedicação é a utilização de 

MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de 

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

profissional de saúde. O Despacho acima mencionado apresenta ainda uma lista das situações 

passíveis de automedicação, de modo a salvaguardar a saúde dos consumidores e a limitar a 

utilização dos MNSRM a situações clínicas bem definidas 
[19]

. 

 A indicação farmacêutica, por seu lado, é o processo que conduz a que o doente assuma 

e se responsabilize pela melhoria da sua saúde, através da toma de MNSRM, destinados à 

prevenção e ao alívio de queixas autolimitadas, sem recurso a consulta médica. O farmacêutico 

tem, neste processo um papel fundamental, devendo intervir de forma a promover o uso racional 

da medicação. Tendo isto em mente, o farmacêutico deve analisar as queixas do doente, fazer 

uma avaliação da situação clínica minuciosa e recomendar um MNSRM adequado ao estado 

fisiopatológico e às preferências do doente 
[20]

. 

 Tanto na automedicação como na indicação farmacêutica, o farmacêutico deve 

transmitir ao utente informações sobre a posologia, as precauções ter, quando consultar o 

médico e ainda sobre medidas não farmacológicas a adotar. 

 Dada a íntima ligação entre os MNSRM e a indicação farmacêutica, a dispensa destes 

produtos foi algo que sempre me interessou, pois é aqui que o farmacêutico tem uma ação mais 

ampla. Esta foi uma das áreas onde penso ter aprendido mais, o que não seria possível sem o 

auxílio e os valiosos ensinamentos dos meus colegas. 

6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

6.1 PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

 De acordo com o DL nº 189/2008, os PCHC englobam todas as substâncias ou 

preparações destinadas ao contacto com as diversas partes do corpo humano, nomeadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e mucosas 

bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente limpar, perfumar, modificar, proteger 

ou manter em bom estado 
[21]

. 

 Atualmente, a procura de PCHC tem vindo aumentar dada a crescente preocupação da 

sociedade com a sua aparência, principalmente no que diz respeito à prevenção do 

envelhecimento precoce. A Farmácia Confiança, ciente das necessidades atuais da população, 
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disponibiliza não só uma vasta oferta de PCHC, como também um atendimento personalizado 

por profissionais com formação na área da dermocosmética.  

 Dado o período do meu estágio, tive, por diversas vezes, a oportunidade de fornecer 

aconselhamento sobre protetores solares.  

6.2 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

Entende-se por produto veterinário toda a preparação farmacêutica destinada a ser 

aplicada nos animais, para prevenção ou tratamento de doenças e dos seus sintomas e para 

correção ou modificação de funções orgânicas 
[22]

.  

Na Farmácia Confiança os produtos mais solicitados são os desparasitantes externos 

para animais de companhia. 

6.3 MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 

O Estatuto do Medicamento define os medicamentos homeopáticos como 

“medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas 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” 
[7]

. 

Os medicamentos desta classe não têm grande expressão na Farmácia Confiança, 

contudo o xarope Stodal® (Boiron) é frequentemente aconselhado para o alívio da tosse. 

6.4 PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Os produtos fitoterapêuticos incluem produtos com formas farmacêuticas distintas 

desde infusões, a cápsulas, a comprimidos e ampolas. Estes produtos são dirigidos a diversas 

situações, sendo formulados com base em plantas ou em substâncias derivadas de plantas 
[7]

. 

Os produtos fitoterápicos têm grande procura na Farmácia Confiança, um exemplo são 

as formulações contendo sene, utilizadas no tratamento da obstipação. 

6.5 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 O DL nº 145/2009, de 17 junho define o dispositivo médico como qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo, utilizado isoladamente ou em 

combinação, cujo principal efeito não seja alcançado por meio farmacológico, imunológico ou 

metabólico e destinado a ser utilizado em seres humanos para fins de:  

- Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

- Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; 

- Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

- Controlo da conceção 
[23]

. 

Os dispositivos médicos com os quais tive maior contato com o estágio foram os 

dispositivos de autodiagnóstico para determinação da glicemia, os pensos rápidos e os testes de 

gravidez.   
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6.6 ARTIGOS DE PUERICULTURA 

Qualquer produto que se destine a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene e a 

alimentação das crianças durante os primeiros anos de vida 
[7]

. 

6.7 SUPLEMENTOS ALIMENTARES  

Os suplementos alimentares são utilizados com o objetivo de complementar e/ou 

suplementar um regime alimentar, constituindo fontes concentradas de nutrientes, isolados ou 

em associação.  

Os produtos deste tipo que mais me foram solicitados foram os suplementos dietéticos 

orais e ainda os suplementos para redução do cansaço psicológico. 

7. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

7.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS   

 Na Farmácia Confiança, a determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos é 

efetuado no gabinete do utente, à parte da medição da pressão arterial que é realizada na zona de 

atendimento. Os valores obtidos são registados num cartão próprio, de forma a permitir o 

acompanhamento do utente. 

 Este é um serviço muito procurado na Farmácia Confiança, principalmente pela 

população mais idosa, dada a maior incidência nesta faixa etária de doenças crónicas, como a 

diabetes e a hipertensão, que requerem um controlo continuado.  

 Os parâmetros bioquímicos que mais determinei foram a glicemia e o colesterol total. 

Relativamente à determinação de parâmetros fisiológicos, o que mais me foi requisitado foi a 

medição da pressão arterial. Sempre que considerei pertinente, aconselhei os utentes a adotar 

medidas não farmacológicas como suporte à terapêutica atual ou apenas preventivamente.   

7.1.1 GLICEMIA   

Na Farmácia Confiança, a determinação da glicemia é efetuada a partir de uma amostra 

de sangue capilar, recorrendo ao aparelho de autovigilância OneTouch Verio®.  

7.1.2 COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS 

 São ambos determinados recorrendo ao aparelho Reflotron Plus® que utiliza como 

amostra sangue capilar. 

7.1.3 ÁCIDO ÚRICO 

 A determinação do ácido úrico é também efetuada com o aparelho Reflotron Plus®, 

recorrendo a amostras de sangue capilar. Durante o estágio não tive oportunidade de realizar 

esta determinação. 

7.1.4 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL  

 Os utentes têm à sua disposição, na zona de atendimento, uma balança que determina o 

peso, a altura e o índice de massa corporal.  
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7.1.5 MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 A medição da pressão arterial é, provavelmente o serviço mais solicitado na Farmácia 

Confiança. De um modo geral, é efetuada na zona de atendimento com um esfigmomanómetro 

automático, contudo se os valores obtidos forem anómalos procede-se à medição com um 

esfigmomanómetro manual no gabinete do utente. 

7.2 VALORMED 

 As farmácias colaboram com a VALORMED através da recolha de embalagens de 

medicamentos e resíduos de medicamentos fora de uso ou fora do prazo de validade, que são 

colocados em contentores próprios. Os contentores cheios são recolhidos pelo armazenista 

aderente, que os reencaminhará para a VALORMED, que se encarregará da sua eliminação 

segura.  

 É dever do farmacêutico sensibilizar e incentivar os utentes a depositarem os 

medicamentos/embalagens que já não utilizam ou cujo prazo de validade expirou nas farmácias. 

Deste modo, os danos no meio ambiente são minimizados e o uso racional dos medicamentos é 

promovido.   

7.3 OUTROS SERVIÇOS  

A Farmácia Confiança dispõe ainda dos serviços de prestação de primeiros socorros e 

de administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

Adicionalmente, às terças-feiras são efetuadas lavagens auriculares, após marcação prévia, por 

uma enfermeira. 
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INDICAÇÃO FARMACÊUTICA NAS ALERGIAS 

1. ENQUADRAMENTO 

 A farmácia foi e continua a ser um dos locais de primeira escolha do doente para 

resolver os seus problemas de saúde, principalmente quando estes se tratam de sintomas ligeiros 

e autolimitados.  

 Na Farmácia Confiança, a indicação farmacêutica foi uma realidade com a qual lidei 

diariamente e, dado o período em que efetuei o estágio, decidi focar-me nas alergias, 

nomeadamente na rinite alérgica (RA), na conjuntivite alérgica (CA) e na urticária.  

A minha intervenção teve como objetivo principal a formação dos colaboradores, com 

vista a melhorar o seu desempenho na indicação farmacêutica nas alergias. Assim, tendo esse 

objetivo em mente, elaborei uma apresentação em PowerPoint® (Anexo XII), na qual expus 

para cada patologia os MNSRM existentes na farmácia e passíveis de serem indicados e 

algumas medidas não farmacológicas. Achei também importante relembrar algumas das 

contraindicações e precauções a ter com certos MNSRM.  

2. INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 

2.1 DEFINIÇÃO 

As Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária definem a indicação 

farmacêutica como “ o ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção 

de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou indicação de medidas não farmacológicas, 

com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno 

menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de caráter não grave, 

autolimitada, de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros 

problemas de saúde do doente” 
[1]

. Portanto, a indicação farmacêutica tem lugar quando o 

farmacêutico é solicitado a intervir ativamente na transmissão de informação sobre saúde, 

aconselhamento e dispensa de MNSRM 
[1]

.  

2.2 PROCESSO DE INDICAÇÃO FARMACÊUTICA     

 A entrevista clínica ao doente é a etapa decisiva para um aconselhamento adequado. A 

informação recolhida deve incluir os sintomas ou motivos da consulta, a duração do problema 

de saúde e outra terapêutica instituída 
[1]

. O profissional de saúde deve agora avaliar a 

informação fornecida pelo utente, decidindo se indicará uma opção terapêutica ou se 

encaminhará o doente para o médico. Caso decida avançar com a indicação farmacêutica, o 

farmacêutico deve selecionar um MNSRM com base em critérios de eficácia, segurança, custos 

e conveniência, tendo também em conta o princípio ativo, a dose, a frequência de administração, 

a duração do tratamento e a forma farmacêutica 
[24]

. A medicação dispensada deve ser 

acompanhada das informações relativas ao modo de administração, posologia, duração do 

tratamento e efeito esperado. O farmacêutico pode também aconselhar a adoção de medidas não 
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farmacológicas como complemento à terapêutica. No Anexo XIII pode ser consultado o 

fluxograma de indicação farmacêutica proposto pela Ordem dos Farmacêuticos (OF). 

3. ALERGIAS 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças alérgicas encontram-se 

no quarto lugar das doenças crónicas mais importante do mundo. No espaço de 20 anos, as 

alergias respiratórias desencadeadas por alergénios presentes no ar duplicaram. 

Consequentemente, as alergias motivam um número cada vez maior de consultas médicas, 

sendo, por isso, a prevenção e o tratamento destas doenças assuntos de saúde pública de grande 

relevância 
[25]

.  

 A reação alérgica resulta de uma resposta inadequada do sistema imunitário à exposição 

do organismo a uma substância estranha, o alergénio. Quando os mecanismos de defesa do 

organismo reagem de forma exagerada perante um alergénio, fala-se de hipersensibilidade. O 

mecanismo mais frequente e o que origina principalmente a rinite e a conjuntivite alérgica é a 

hipersensibilidade imediata 
[26]

. 

 O aparecimento de um fenómeno alérgico requer duas fases consecutivas: 

1º contato ou fase inicial 

É a denominada fase de “sensibilização”. O indivíduo não apresenta qualquer sintoma 

específico 
[26]

. 

2º contato ou fase da reação alérgica  

A informação deste segundo contato propaga-se ao resto do organismo, provocando 

uma amplificação do fenómeno e, consequentemente as manifestações propriamente 

alérgicas (rinorreia, olhos vermelhos e lacrimejantes, eritema e prurido cutâneos, etc) 

[26]
. 

 Qualquer pessoa pode ser alvo de alergia, mas algumas estão mais predispostas, 

particularmente aquelas cujos pais também desenvolvem facilmente alergias. 

3.1 ALERGÉNIOS 

Os alergénios são componentes naturais do meio ambiente. A identificação das fontes 

de alergénios responsáveis pelos sintomas é um requisito essencial para a instituição de 

tratamentos específicos e aconselhamento 
[27]

. 

3.1.1 PÓLEN 

O pólen encontra-se suspenso no ar, em dias quentes e secos. O vento é capaz de 

transportar o pólen por muitos quilómetros. A taxa de pólen na atmosfera é mais baixa em dias 

chuvosos, assim como em dias frios e húmidos 
[28]

. Existem 3 categorias de pólenes: 

Pólen das árvores  

São seis, as principais famílias de árvores capazes de provocar reações alérgicas. Estas 

árvores são distinguidas em árvores sem amentilhos, como o cedro, o plátano e a 

oliveira e em árvores com amentilhos, como o carvalho, o freixo e a bétula. Dado o 
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longo processo de polinização, que ocorre de Março a Setembro, a época polínica é 

muito variável, dependendo também da espécie em questão 
[28]

. 

Pólen das gramíneas  

Pode ser encontrado em jardins, florestas, águas, relvados e rochedos. O pólen das 

gramíneas representa uma família botânica de 12000 espécies, incluindo cereais como a 

aveia, o trigo e o milho e ainda forragem, como panasco e rabo-de-gato. A época 

polínica vai desde Maio a Setembro, atingindo picos em Maio, Junho e Julho 
[28]

. 

 Pólen das herbáceas 

As plantas herbáceas podem ser encontradas nas cidades e ao longo de estradas e 

caminhos. As mais alergénicas são a ambrósia e a artemísia. A época polínica ocorre 

entre Março e Setembro, atingindo o seu pico entre Julho e Setembro 
[28]

. 

3.1.2 ÁCAROS 

Os ácaros são organismos microscópicos (200 a 600 µm) pertencentes à família dos 

aracnídeos. Os ácaros podem ser encontrados no pó, almofadas, colchões, roupa de cama, 

carpetes, cortinas e peluches, uma vez que preferem ambientes quentes e húmidos 
[29]

. 

Contrariamente ao pensamento geral, não são os ácaros que provocam as alergias, mas 

sim os seus excrementos. A alergia aos ácaros manifesta-se durante todo o ano, contudo os 

sintomas são mais intensos no início do Outono dado que passamos a viver em espaço mais 

confinados 
[29]

. 

3.1.3 FANERAS DE ANIMAIS 

 A alergia aos gatos é a alergia a animais mais conhecida. Neste caso, o alergénio é uma 

proteína produzida na pele destes felinos. A proteína em questão está presente na saliva, na 

urina, nas lágrimas e em partículas de pele. Dada a possibilidade de ser transportada através do 

vestuário, esta proteína pode ser encontrada em locais onde não vivem gatos. Por este motivo, 

uma criança com predisposição para a alergia poderá desenvolver sensibilidade aos gatos, 

mesmo na ausência de contato com estes animais 
[30]

. 

 As alergias aos cães são menos frequentes, dado que a proteína produzida pela pele dos 

cães é menos alergénica que a produzida pelos gatos 
[30]

. 

 A alergia a roedores também pode ocorrer, embora seja pouco frequente 
[30]

. 

3.1.4 VENENOS 

 O veneno que mais comummente desencadeia uma reação alérgica é o veneno dos 

himenópteros, nomeadamente as abelhas e as vespas. O veneno destes insetos contém uma 

substância alergénica que pode causar desde irritação e edema local a urticária, mal-estar ou 

mesmo choque anafilático fatal 
[31]

. 
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3.1.5 BOLORES 

 Os bolores são fungos microscópicos que ao se reproduzirem libertam esporos para a 

atmosfera. Os esporos libertados facilmente se disseminam por todo o tipo de superfícies, sendo 

eles os responsáveis pela alergia 
[32]

.  

3.2 MECANISMO DE AÇÃO DA REAÇÃO ALÉRGICA 

 A alergia nunca surge ao primeiro contato do alergénio com o organismo, pelo que o 

fenómeno alérgico se processa em duas fases. 

 A fase de sensibilização inicia-se quando o organismo entra em contato com o alergénio 

pela primeira vez. Esta fase não cursa com a manifestação de qualquer sintomatologia, por outro 

lado o sistema imune prepara-se para os futuros encontros com o alergénio. Os macrófagos, 

presentes na pele e nas mucosas, reconhecem o alergénio, rodeando e fagocitando-o para depois 

exporem os fragmentos do alergénio nas suas paredes celulares. Os fragmentos de alergénio 

assim expostos são apresentados aos linfócitos T, que ativa os linfócitos TH2. Estes secretam 

interleucina-4 (IL-4), ativando os linfócitos B. Por sua vez, os linfócitos B transformam-se em 

plasmócitos, produzindo grandes quantidades de Imunoglobulinas do Tipo E (IgE). Os 

anticorpos IgE passam rapidamente para a corrente sanguínea, ligando-se aos mastócitos e 

basófilos presentes na pele e nas mucosas 
[33,34]

.  

 Segue-se a fase da reação alérgica, que resulta do segundo contato do indivíduo 

“sensibilizado” com o alergénio. Os anticorpos IgE ligados aos mastócitos reconhecem o 

alergénio, formando um complexo com ele. Como consequência dá-se a desgranulação dos 

mastócitos, libertando-se diversos mediadores, nomeadamente histamina, leucotrienos e 

prostaglandinas, para corrente sanguínea. Os mediadores libertados são os responsáveis pelas 

manifestações alérgicas, por exemplo a histamina estimula a produção de muco, causando 

também vermelhidão, edema e inflamação 
[34]

. 

4. RINITE ALÉRGICA 

A RA define-se como uma inflamação da mucosa nasal, induzida por exposição a 

alergénios que, após sensibilização, desencadeiam uma resposta inflamatória mediada por IgEs, 

podendo resultar em sintomas crónicos ou recorrentes. Esta patologia é caracterizada pelos 

seguintes sintomas: rinorreia, congestão e prurido nasal, espirros e sintomas oculares, como 

prurido e hiperemia conjuntival 
[35]

.  

4.1 CLASSIFICAÇÃO 

 Classicamente, a RA era classificada em sazonal ou perene, contudo estas categorias 

não correspondem à realidade, nem tão-pouco facilitam a abordagem do paciente. O consenso 

Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) classifica a rinite alérgica em intermitente 

ou persistente, leve ou moderada/grave, tendo por base a frequência e intensidade dos sintomas, 

e o seu impacto sobre a qualidade de vida do paciente 
[36]

. 

 Relativamente à duração dos sintomas a RA classifica-se em (Tabela 2):  
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  Tabela 2 – Classificação da RA relativamente à duração dos sintomas 
[35]

 

  

 
 
 

 No que diz respeito aos sintomas e ao impacto na qualidade de vida consideram-se três 

graus de gravidade (Tabela 3).  

Tabela 3 – Classificação da RA quanto aos sintomas e ao impacto na qualidade de vida 
[35]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA NA RINITE ALÉRGICA 

 Os MNSRM que podem ser indicados na rinite alérgica incluem anti-histamínicos (AH) 

orais e tópicos, descongestionantes nasais e soluções salinas hipertónicas. Estes produtos visam 

aliviar o prurido, os espirros, a rinorreia e os sintomas oculares da RA. 

4.2.1 ANTI-HISTAMÍNICOS  

 Os AH aliviam o prurido, os espirros, a rinorreia, os sintomas oculares, mas não a 

congestão nasal. São bastantes eficazes no controlo da rinite alérgica mas após algumas 

semanas ou meses de uso regular verifica-se uma diminuição da sua eficácia. 

4.2.1.1 ANTI-HISTAMÍNICOS DE ADMINISTRAÇÃO ORAL   

 Os AH orais com apresentações não sujeitas a receita médica são a cetirizina, a 

fexofenadina e o dimetindeno. O dimetindeno existe na forma de comprimidos e de gotas orais. 

Estas apresentações só devem ser utilizadas em maiores de 12 anos, à exceção do dimetindeno 

gotas orais que é indicado para idades inferiores a 12 anos e da cetirizina que é indicada para 

idades superiores a 6 anos. O tratamento com estas substâncias não deve ultrapassar os 5 dias. 

A principal contraindicação está relacionada com o facto de provocarem sonolência. 

Podem também provocar secura das mucosas, prisão de ventre, retenção urinária e aumento da 

pressão intraocular. Por este motivo, estão contraindicados na retenção urinária, na hipertrofia 

da próstata e no glaucoma de ângulo fechado. 

 4.2.1.2 ANTI-HISTAMÍNICOS DE APLICAÇÃO INTRANASAL 

 As apresentações disponíveis não sujeitas a receita médica contêm azelastina, 

levocabastina ou dimetindeno (associado a fenilefrina). Têm interesse quando os sintomas são 

só a nível nasal, atuando rapidamente, cerca de 30 minutos 
[37]

. Todavia não aliviam a congestão 

nasal, à exceção do dimetindeno que está associado a um descongestionante nasal, a fenilefrina. 

 Intermitente Persistente 

 

Sintomas presentes 

 

< 4 dias por semana ou < 4 

semanas 

 

> 4 dias por semana e > 4 

semanas 

Ligeira  Moderada-Grave 

Sono normal e:  

- Sem limitação nas atividades diárias, 

desportivas e de tempos livres 

- Sem limitação nas atividades laborais 

e escolares 

- Sem sintomas perturbadores 

Uma ou mais situações: 

- Alterações no sono 

- Alterações nas atividades diárias, 

desportivas e de tempos livres 

- Interferência na atividade laboral ou 

escolar 

- Sintomas perturbadores 



25 
 

A azelastina confere à formulação um sabor amargo, que pode ser sentido se a aplicação das 

gotas for efetuada de forma incorreta.    

4.2.2 DESCONGESTIONANTES NASAIS 

Trata-se de medicamentos que se apresentam sobre a forma de gotas, sprays ou geles 

que contêm aminas simpaticomiméticas. Estas substâncias causam vasoconstrição e, 

consequentemente diminuem o fluxo sanguíneo na área nasal, reduzindo o edema que facilita a 

drenagem e aumentando da ventilação. 

A grande vantagem dos descongestionantes nasais é atuarem rapidamente, verificando-

se alívio da congestão nasal cerca de 5 minutos após a aplicação. Porém apresentam efeitos 

secundários que devem ser considerados no momento da indicação; são eles a irritação local na 

mucosa do nariz, com ocorrência de picadas, ardor, secura e por vezes perda de sangue e o 

efeito rebound. O efeito rebound relaciona-se com o uso abusivo dos descongestionantes, dado 

que a mucosa nasal vai produzir uma vasodilatação para compensar a vasoconstrição. Esta 

situação pode aumentar a congestão ou causar uma rinite medicamentosa. Assim, é importante 

limitar a aplicação destes produtos num curto espaço de tempo, cerca de 3 a 5 dias.  

Os descongestionantes mimetizam a ação da adrenalina, um neurotransmissor que 

provoca a constrição das pequenas artérias. Juntos, podem fazer disparar a pressão arterial, 

acelerar o ritmo cardíaco e perturbar o sono. Por este motivo, recomenda-se precaução em 

doentes com doença cardiovascular, hipertensão, glaucoma e hiperplasia benigna da próstata 
[38]

. 

Uma outra situação a ter em conta é a presença, nestas especialidades farmacêuticas, de 

cloreto de benzalcónio, um conservante. A sua presença tem sido associada ao aparecimento de 

rinite medicamentosa, caracterizada pela tumefação e congestão da mucosa nasal após 

exposição prolongada e repetida 
[39]

. 

Relativamente às formas farmacêuticas, as gotas são recomendadas entre os 2 e os 6 

anos, devido à pequena abertura das narinas. A partir dos 6 anos já se consegue aplicar o spray 

que tem as vantagens de cobrir a mucosa nasal e de não ser deglutido. Contudo, o spray 

apresenta a desvantagem de ficar rapidamente contaminado com as secreções nasais, uma vez 

que a ponta é introduzida no interior do nariz. 

Existem vários descongestionantes nasais no mercado, sendo a principal diferença entre 

eles a duração de ação: 

- Curta (aproximadamente 4 horas): fenilefrina e efedrina; 

- Média (aproximadamente 6 horas): fenoxazolina e nafazolina; 

- Longa (entre 8 a 12 horas): oximetazolina e xilometazolina.  

O farmacêutico deve aconselhar o doente a não partilhar o seu frasco com ninguém e a 

rejeitá-lo após a utilização, pois este pode estar contaminado. 
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4.2.3 SOLUÇÕES SALINAS HIPERTÓNICAS 

As soluções salinas hipertónicas são uma boa alternativa aos descongestionantes nasais. 

Apesar de não terem um efeito tão marcado ao nível do alívio da congestão nasal, são mais 

seguras e inofensivas. As soluções salinas não causam efeito rebound como os 

descongestionantes, nem são tão irritativas para a mucosa nasal. Mais ainda, de um modo geral, 

as apresentações existentes no mercado não apresentam conservantes, como o cloreto de 

benzalcónio.  

A ação das soluções salinas hipertónicas passa pela remoção do edema intersticial, 

através da desidratação tecidular, que desobstrui temporariamente o nariz e pela melhoria do 

transporte mucociliar. Por outro lado, possibilita a remoção de crostas e restos epiteliais 
[40]

. 

4.2.4 MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

- Educação e orientação quanto à doença; 

- A evicção dos alergénios vai depender do tipo de alergénio em causa: 

 Ácaros: 

 - Limpar o pó dos móveis e aspirar a casa frequentemente; 

- Reduzir a humidade nos quartos; pode recorrer-se a um desumidificador para 

o efeito; 

- Remover todos os objetos estofados que não podem ser lavados a 60ºC 

(exemplo: peluches e almofadas); 

- Utilizar coberturas antiácaros, de qualidade médica, de forma a arejar o quarto 

regularmente, especialmente quando o ambiente é quente e húmido; 

- Moderar a temperatura do quarto (18-19ºC máximo) e arejá-lo regularmente 

(pelo menos 30 minutos todos os dias, quando está frio no exterior), 

principalmente quando o ambiente é quente e húmido no interior do quarto. 

Pólenes: 

- Conhecer as épocas de polinização, para saber em que altura do ano o(s) 

pólen(es) que provoca a alergia está mais presente; o doente pode consultar os 

calendários polínicos da sua região ou visitar o site da Rede Portuguesa de 

Aerobiologia (RPA), que publica avaliações semanais, região por região; 

- Evitar piqueniques e passeios a pé durante as épocas de polinização; 

- Lavar o cabelo e mudar de roupa depois de passeios no campo; 

- Evitar cortar relva ou estar presente durante qualquer operação de jardinagem; 

- Na época de polinização, preferir o ar condicionado às janelas abertas. 

Faneras de animais: 

- Evitar o contato com os animais domésticos e os locais por eles frequentados 

habitualmente; 

- Lavar o cabelo e trocar de roupa depois de contatar com animais domésticos. 
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Bolores: 

- Reduzir a humidade nos quartos; pode recorrer-se a um desumidificador para 

o efeito; 

 - Fazer limpeza nasal; 

 - Evitar tabagismo ativo e passivo; 

 - Perda de peso, se indicado. 

5. CONJUNTIVITE ALÉRGICA 

 Na maioria das pessoas, a CA é parte de uma síndroma alérgica maior, como a rinite 

alérgica. Todavia, pode ser a única perturbação que afeta pessoas que tenham tido 

contato direto com alergénios capazes de ser transportados pelo vento, como o pólen, os esporos 

de bolores e o pelo de certos animais 
[41]

.  

 A CA resulta da inflamação da conjuntiva face a uma reação de hipersensibilidade 

imediata, na qual as IgE se ligam aos mastócitos da superfície ocular, que através da 

desgranulação libertam diversos mediadores inflamatórios 
[42]

. Ambos os olhos são afetados, 

sendo os sintomas típicos edema, congestão, olho vermelho, ardor, lacrimejo e prurido.  

5.1 CLASSIFICAÇÃO 

 A CA classifica-se em sazonal e em perene. A CA sazonal é a forma mais comum e 

mais severa de CA, estando o aparecimento dos sintomas relacionado com a produção sazonal 

de pólenes, na primavera e no outono. Esta patologia caracteriza-se por picos de sinais e 

sintomas oculares autolimitados 
[43,44]

. O sintoma patognomónico é o prurido intenso 
[42]

.   

 A CA perene é considerada ser uma variante da CA sazonal que persiste ao longo do 

ano. Contudo, uma grande parte dos doentes com CA perene experiencia uma exacerbação 

sazonal dos sintomas. Os alergénios mais comummente associados a esta forma de CA são os 

ácaros e as faneras de animais 
[43]

. 

5.2 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA NA CONJUNTIVITE ALÉRGICA 

 O tratamento consiste na aplicação tópica de AH, descongestionantes, lágrimas 

artificiais ou soluções salinas isotónicas. Nos casos mais severos ou em que também existem 

sintomas nasais, pode associar um antialérgico por via oral. O objetivo é o alívio do prurido e da 

hiperemia. 

5.2.1 ANTI-HISTAMÍNICOS DE ADMINISTRAÇÃO ORAL 

Os AH sistémicos também podem ser utilizados em alguns casos, nomeadamente 

quando a CA cursa com RA ou quando o prurido é intenso e o edema é pronunciado. Nesse 

caso, podem considerar-se os AH orais mencionados em 4.3.1.1.  

5.2.2 ANTI-HISTAMÍNICOS DE APLICAÇÃO TÓPICA  

 Em pacientes que apresentem apenas CA, os AH tópicos são a escolha de eleição. Os 

AH tópicos atuam, principalmente no alívio do prurido. O seu início de ação é rápido, quando 

comparado com os AH orais e são geralmente melhor tolerados. Não causam efeitos 
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secundários sistémicos significativos e, regra geral, não contribuem para a secura ocular. Em 

alguns casos podem causar irritação local 
[45]

. 

 Como todos os AH, os AH tópicos estão contra indicados no glaucoma de ângulo 

fechado 
[45]

.  

Atualmente estão disponíveis especialidades farmacêuticas não sujeitas a receita médica 

contendo azelastina e levocabastina. São ambos indicados para idades superiores a 12 anos. 

5.2.3 DESCONGESTIONANTES DE APLICAÇÃO TÓPICA  

 São aminas simpaticomiméticas que ao originarem vasoconstrição reduzem a 

vermelhidão e o edema. O uso abusivo destas substâncias pode causar midríase e hiperemia por 

efeito rebound. De um modo geral, os descongestionantes tópicos não são recomendados na 

CA, dado que os AH tópicos são mais seguros e eficazes.  

Existe uma formulação de venda livre contendo oximetazolina indicada para crianças e 

adultos com idades superiores a 6 anos. 

5.2.4 LÁGRIMAS ARTIFICIAIS E SOLUÇÕES SALINAS ISOTÓNICAS 

 São lubrificantes oculares que acalmam o olho e diluem os alergénios e os mediadores 

da inflamação alérgica no líquido lacrimal, aliviando o prurido e a irritação 
[45]. Estes produtos 

proporcionam um alívio temporário, não tendo grande utilidade em alergias oculares moderadas 

a severas. Algumas das apresentações de lágrimas artificiais podem conter conservantes, que 

após uso excessivo podem exacerbar a irritação ocular. 

5.2.5 MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

- Educação e orientação quanto à doença; 

- Evicção dos alergénios (ver as medidas a pôr em prática para cada alergénio em 4.3.4); 

 - Utilizar óculos de sol, de modo a ter uma barreira entre os aeroalergénios; 

 - Aplicar compressas frias para aliviar o prurido; 

 - Não utilizar lentes de contato durante a manifestação da patologia; 

- Evitar coçar os olhos, dado que o ato de coçar pode introduzir alergénios no olho e/ou 

causar a libertação de mais mediadores inflamatórios; 

- Lavar os lençóis em água quente, de forma a desnaturar as proteínas alergénicas; 

- Tomar banho ao deitar para remover os alergénios acumulados ao longo do dia. 

6. URTICÁRIA 

A urticária nem sempre tem origem numa reação alérgica, contrariamente ao que se 

possa pensar. Ainda assim, o envolvimento de reações de hipersensibilidade mediada por IgE é 

um dos mecanismos mais implicados numa forma de urticária, como será discutido mais à 

frente.  

As substâncias mais comummente envolvidas no aparecimento de urticária mediada por 

IgE são: alimentos, como os frutos secos, os crustáceos e os moluscos; medicamentos, 

nomeadamente a penicilina, aspirina e anti-inflamatórios não esteroides; aeroalergénios, como 
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fungos, ácaros, pólenes, faneras de animais; substâncias orgânicas, designadamente o látex e o 

veneno de himenópteros 
[46]

. 

A urticária caracteriza-se pelo aparecimento habitualmente agudo, em qualquer parte do 

corpo de pápulas eritematosas ou com zona central pálida e eritema circundante, bem 

delimitadas, pruriginosas, que desaparecem à digitopressão 
[47]

. Podem desaparecer em cerca de 

20 minutos, embora habitualmente levem 3 a 8 horas, sem lesão residual e por vezes com 

recrudescência das lesões noutras localizações 
[48]

. A dimensão das lesões é variável, podendo 

confluir e atingir grandes dimensões.  

Quando o mecanismo que origina a urticária, afeta a derme profunda e o tecido 

subcutâneo, originando edema e sensação de dor ou queimadura, está-se na presença de 

angioedema que pode durar até 72 horas. O angioedema atinge mais frequentemente face, 

língua, dedos das mãos e pés e órgãos genitais. No entanto, na maioria dos casos cursa sem 

angioedema 
[47, 48]

. 

6.1 CLASSIFICAÇÃO  

Consideram-se globalmente três grupos, de acordo com as características clínicas e o 

tipo de fator desencadeante: urticária espontânea, urticária física e uma terceira classe que inclui 

diversos tipos de urticária com especificidades próprias.  

A urticária espontânea (Tabela 4), nomeadamente a aguda, é a que tem mais interesse 

no âmbito da indicação farmacêutica nas alergias, dado que frequentemente se encontra 

associada a mecanismos de hipersensibilidade mediada por IgE. Na urticária crónica é muito 

raro o envolvimento de fenómenos de alergia IgE mediada 
[47]

. 

Tabela 4 – Classificação de subtipos de urticária espontânea 
[47] 

Tipo Subtipo Definição 

Urticária 

Espontânea 

Aguda 

Crónica 

Duração < 6 semanas 

Duração > 6 semanas 

 

6.2 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA NA URTICÁRIA  

 Antes de se estabelecer o plano terapêutico, deve-se tentar identificar a causa 

precipitante e se há evidência no mecanismo que desencadeia a crise.  

O tratamento visa aliviar sintomaticamente doente, em particular acalmar o prurido. O 

farmacêutico pode sugerir um tratamento sistémico ou tópico, que inclui a utilização de anti-

histamínicos e outros antipruriginosos. 

6.2.1 ANTI-HISTAMÍNICOS DE APLICAÇÃO TÓPICA 

 A aplicação tópica de anti-histamínicos tem interesse quando a urticária é 

principalmente localizada. Ainda assim, a sua utilização pode incorrer em fenómenos de 

sensibilidade cutânea e reações de fotossensibilidade 
[48]

. 
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 A prometazina em creme é uma das opções, sendo antialérgica e antipruriginosa. No 

entanto, deve ser utilizada com precaução, dado que ocasiona com bastante frequência reações 

fototóxicas e eczema 
[48]

.  

A difenidramina também pode ser utilizada, existindo em pomada e em loção. A 

difenidramina, para além da sua ação anti-histamínica exibe ainda ação anestésica local, por 

depressão dos recetores cutâneos, que contribui para o efeito antipruriginoso.  

O dimetindeno em gel ou em emulsão é uma outra opção. Este AH reduz 

consideravelmente a hiperpermeabilidade dos capilares associados a reações de 

hipersensibilidade imediata. Quando aplicado topicamente, o maleato de dimetindeno apresenta 

também propriedades anestésicas locais. 

6.2.2 ANTI-HISTAMÍNICOS DE ADMINISTRAÇÃO ORAL 

 São os fármacos de eleição para o controlo sintomático desta situação. O farmacêutico 

pode recorrer à cetirizina e ao dimetindeno, que possuem apresentações não sujeitas a receita 

médica. Como foi referido anteriormente, a cetirizina está indicada para idades superiores a 6 

anos e o dimetindeno para idades superiores a 12 anos. O dimetindeno existe também sob a 

forma gotas orais, sendo esta a forma farmacêutica indicada para crianças com idade inferior a 

12 anos. 

6.2.3 PROTETORES CUTÂNEOS 

 Há várias substâncias que também se podem aplicar topicamente para o controlo do 

prurido associado à urticária. É um exemplo uma formulação contendo calamina, cânfora e 

ainda um AH, a difenidramina. A calamina é um adstringente e protetor tópico indicado em 

irritações leves da pele. A cânfora, por sua vez atua como um analgésico contra a irritação. Já  

a difenidramina acalma o prurido. Após a sua aplicação deve-se evitar a exposição ao sol, de 

modo a evitar reações de fotossensibilidade. 

6.2.4 MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

- Educação e orientação quanto à doença; 

- Aplicar sobre as lesões compressas ou panos frios para aliviar o prurido; 

- Evitar coçar as lesões urticariformes; 

- Preferir roupa de algodão larga, de forma a evitar a irritação; 

- Se o agente desencadeante da urticária for conhecido, evitá-lo; 

- Fazer banhos de aveia coloidal, de modo a aliviar o prurido.  
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METFORMINA: MAIS DO QUE UM ANTIDIABÉTICO? 

1. ENQUADRAMENTO 

 Muitos medicamentos são utilizados em regime “off-label”, querendo isto dizer que o 

médico pode, por vezes, prescrever um medicamento para uma indicação que ainda não tenha 

sido aprovada. A metformina é um desses fármacos; apesar de ter sido aprovada unicamente 

para o tratamento da diabetes tipo II, tem também um número de indicações “off-label”. Dois 

exemplos são o seu uso no tratamento da Síndrome do Ovário Policístico (SOP) e no tratamento 

da acne, os quais serão discutidos nestes caso de estudo. 

 A ideia para fazer um caso de estudo sobre dois dos usos “off-label” da metformina 

surgiu quando me foi pedido durante o estágio em farmácia comunitário que pesquisasse os 

fundamentos científicos para que a metformina pudesse ser utilizado no tratamento da acne. 

Após uma pesquisa inicial verifiquei que as bases para o seu uso na acne estão relacionadas com 

a sua utilização no tratamento da SOP, pelo que decidi incluir também esta indicação “off-

label”. 

 Da minha pesquisa surgiu um documento (Anexo XIV) que circulou por todos os 

colegas da farmácia, de modo a que todos estivessem ao corrente do tema. Este documento 

contém uma explicação simplificada do porquê do uso da metformina nestas patologias, bem 

como os esquemas terapêuticos habitualmente aplicados. 

2. A METFORMINA COMO ANTIDIABÉTICO ORAL 

A metformina é um derivado da guanidina, o composto ativo hipoglicemiante da 

Galega officinalis. 

A metformina é muito eficaz em reduzir a glicemia plasmática e a hemoglobina glicada 

nos pacientes com diabetes tipo II. A redução da glicemia deve-se principalmente às suas ações 

no fígado e no músculo-esquelético, locais onde exerce um efeito sensibilizador da insulina. No 

hepatócito, provoca inibição da gluconeogénese e da glicogenólise, e estimulação da 

glicogénese. Nos tecidos periféricos insulinodependentes, especialmente na musculatura 

esquelética, aumenta a captação de glucose provocando uma rápida redução da glicemia 

plasmática. Contrariamente aos secretagogos, a metformina não aumenta os níveis plasmáticos 

de insulina, nem é hipoglicemiante, mesmo em doses consideráveis 
[49]

. 

 Este fármaco exerce a sua ação também a nível do metabolismo lipídico, diminuindo os 

triglicerídeos plasmáticos e os ácidos gordos livres, uma vez que inibe a lipólise. Por outro lado, 

reduz o colesterol total e o LDL e aumenta o HDL, ainda que de forma discreta.  

A metformina provoca também uma redução discreta da pressão arterial, tanto sistólica 

como diastólica, e reduz o peso em indivíduos com diabetes ou resistência periférica à insulina. 
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3. A METFORMINA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO OVÁRIO 

POLICÍSTICO 

3.1 SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO 

A SOP é uma disfunção endócrina que ocorre em mulheres em idade fértil. A 

ocorrência da doença é entre 5-10%. Apesar da sua etiologia ser relativamente desconhecida, 

pensa-se que há uma relação com a interação entre fatores ambientais, comportamentais e 

genéticos. A SOP caracteriza-se por ser uma patologia com uma apresentação clínica 

heterogénea que difere de mulher para mulher 
[50,51]

. 

A doença caracteriza-se pela ocorrência de alterações hormonais, tais como, 

hiperandrogenia, amenorreia crónica, ciclos anovulatórios, ovários policísticos, hirsutismo, acne 

e infertilidade. Verifica-se ainda a modificação morfológica do ovário e o excesso de 

androgénios nesse mesmo órgão. A SOP pode apresentar também sinais a nível psicológico, que 

são o resultado da imagem negativa que uma mulher com esta patologia tem de si. Os sinais 

psicológicos mais frequentes são a baixa autoestima e disfunção psicossexual. Quando existem 

estes sinais, surge um estado de depressão e ansiedade, que se agrava com o evoluir da doença. 

3.1.1 FISIOPATOLOGIA 

 A etiologia da SOP não é ainda completamente conhecida, contudo acredita-se que 

existe uma desordem multigénica complexa, que inclui anormalidades no eixo hipotála-

hipofisário e na síntese de esteróides e RI. Pensa-se que a SOP resulta num ciclo vicioso, 

no qual estas anormalidades conduzem ao mesmo ponto de partida, isto é, o excesso de 

androgénios nos ovários. 

 A anormalidade na síntese de esteróides seja ela ovárica ou adrenal, é considerada a 

desordem primária da SOP. Em 60 a 80 % das mulheres diagnosticadas com SOP verificam-se 

elevadas concentrações de testosterona circulante e em 20 a 25 % dessas mulheres observam-se 

concentrações altas de dehidroepiandrosterona (DHEA). Associado a este excesso de 

androgénios há também um aumento na produção de estradiol pelas células granulosas ováricas 

[52]
. 

Na última década tem-se observado que a maioria das mulheres com SOP apresenta 

algum grau de RI, mesmo as não obesas. Estudos sugerem a existência de uma predisposição 

genética, que se manifesta como consequência dos estilos de vida adotados e da obesidade 
[52]

. 

 A RI promove a redução da produção hepática de uma globulina ligadora de hormonas 

sexuais (SHBG), ao induzir uma hiperinsulinemia compensatória, o que aumenta a 

biodisponibilidade dos andrógenos teciduais circulantes. Um dos outros efeitos da RI é a 

estimulação direta do citocromo P450c17, que exacerba a produção androgénica.  

A hiperinsulinemia resultante da RI, para além de ser um fator de risco para o 

aparecimento de diabetes tipo II e de doenças cardiovasculares, reduz a produção do Insulin 
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Growth Factor Binding Protein (IGFBP-1). Esta proteína liga-se ao Insulin Growth Factor 

(IGF-1) nas células da teca, havendo uma pequena parte de IGF-1 livre. Assim, a 

hiperinsulinemia leva a que haja um aumento da IGF-1 livre, que por sua vez potencia os 

recetores da hormona luteinizante (LH) nas células da teca, levando a um aumento da produção 

de androgénios. 
[53]

. 

As anormalidades na função pituitária também têm o seu papel na SOP. Tem sido 

verificado que nas pacientes com SOP, a relação hormona luteinizante/hormona folículo 

estimulante (LH/FSH) está alterada, sendo a secreção de LH superior à de FSH 
[52]

. Acredita-se 

que um aumento de LH se deve a uma elevada sensibilidade da GnRH (Hormona Libertadora 

das Gonadotrofinas) pituitária. Este excesso de LH resulta num aumento da produção de 

androgénios pelas células da teca e em ciclos anovulatórios. Assim, são observados níveis mais 

elevados de androstenediona circulante, havendo um aumento da conversão periférica desta 

hormona em testosterona 
[52]

. O excesso de androgénios libertados conduz a níveis de 

estrogénios aumentados, irregularidades menstruais e infertilidade 
[52]

. 

3.2 O PAPEL DA METFORMINA NA TERAPÊUTICA DA SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO 

 Nas mulheres com SOP é comum observar-se distúrbios metabólicos como a RI e 

diabetes tipo II e ainda um aumento do risco cardiovascular. Por este motivo, é necessário 

recorrer a terapêutica farmacológica para melhorar o perfil metabólico destes indivíduos, sendo 

recomendado o uso de hipoglicemiantes orais como as biguanidas, nomeadamente a 

metformina. 

 A metformina é um fármaco de primeira linha para o tratamento de distúrbios 

metabólicos. O seu mecanismo de ação passa, como visto anteriormente, pela inibição da da 

gluconeogénese e da glicogenólise, e estimulação da glicogénese no hepatócito. Nos tecidos 

periféricos insulinodependentes, especialmente na musculatura esquelética, aumenta a captação 

de glucose provocando uma rápida redução da glicemia plasmática 
[49]

. Para além destas ações, 

a metformina promove ainda a perda de peso na mulher, que por sua vez tem também um efeito 

benéfico na diminuição da RI. A melhora dos padrões insulínicos acaba por colaborar com a 

normalização dos padrões endócrino-reprodutivos, trazendo benefícios como a regularização 

dos ciclos menstruais e ovulação, dado que a RI é um dos fatores conducentes à 

hiperandrogenemia 
[53]

.  

 A metformina também regulariza a hiperinsulinemia compensatória, ação que contribui 

para o aumento da SHBG. Este aumento da SHBG leva a que a IGF-1 não esteja disponível para 

estimular a produção de androgénios nas células da teca 
[52]

. 

O perfil lipídico também sofre melhorias com o uso da metformina, pois tanto o 

colesterol (total e LDL) como os triglicerídeos diminuem. 

A SOP também cursa com anovulação, significando que existem baixos níveis de FSH e 

uma paragem do folículo de crescimento nas fases finais da maturação. A medicação utilizada 
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para tratamento da anovulação na SOP tem como objetivo diminuir vários fatores, como a LH, 

os androgénios e a hiperinsulinemia, que levam direta ou indiretamente ao problema em causa. 

A anovulação na SOP é habitualmente tratada com citrato de clomifeno. Contudo, estudos 

recentes sugerem a metformina como um substituto do citrato de clomifeno para a indução da 

ovulação, em associação ou isoladamente. Numa meta-análise de 2009 verificou-se que a 

ocorrência de ovulação, fecundação e nascimentos era igual em ambos os fármacos. Ainda 

assim, a metformina apresenta uma desvantagem, pois a sua utilização requer um período de 

tratamento mais longo para que se obtenha o efeito pretendido 
[54, 55]

.  

Para aumentar a tolerância aos efeitos secundários da metformina, nomeadamente às 

náuseas e aos vómitos, as pacientes começam com uma dose diária de 500 mg. Após uma 

semana, a dose é aumentada para 1000 mg, por mais uma semana e, posteriormente para 1500 

mg por dia. A resposta clínica é geralmente observa aos 1000 mg de metformina diária 
[56]

. 

4. A METFORMINA NO TRATAMENTO DA ACNE 

4.1 ACNE 

 A acne é a patologia da pele mais comummente tratada por médicos a nível mundial. 

Cerca de 80% dos adolescentes e jovens-adultos com idades entre os 11 e os 30 anos são 

afetados pela acne. Todavia, 90% dos pacientes entra em remissão espontaneamente antes dos 

30 anos de idade 
[57]

.  

A acne é uma desordem da unidade pilossebácea, com lesões na face, pescoço, dorso e 

região peitoral. Os seus principais contribuidores são a hiperproliferação dos folículos 

epidérmicos, o excesso de produção sebácea e a inflamação 
[57]

.  

Uma das causas da acne é o excesso ou desequilíbrios hormonais, nos quais os 

androgénios são relevantes clinicamente 
[58]

.  

Nas mulheres são várias as causas de hiperandroginismo. As causas ováricas do 

hiperandroginismo são a SOP e tumores benignos ou malignos. O hiperandroginismo também 

pode ter etiologia adrenal, como a hiperplasia adrenal congénita, a hiperplasia adrenal não 

clássica e tumores benignos ou malignos. Existe ainda uma síndrome que inclui 

hiperandroginismo, resistência à insulina e acantose nigricans (HAIR)-NA. Contudo, a SOP é 

responsável por 95% dos casos de hiperandrogenemia nas mulheres 
[57]

. 

4.1.1 PAPEL DOS ANDROGÉNIOS NA FISIOPATOLOGIA DA ACNE 

  A produção aumentada de sebo é um dos pré-requisitos para a acne em todos os 

pacientes. Esta produção excessiva de sebo pode ser originada por elevados níveis de 

androgénios ou por uma hipersensibilidade do recetores androgénicos das glândulas sebáceas a 

níveis normais de androgénios 
[57]

. Para além da produção de sebo os androgénios causam o 

aumento da glândula sebácea e a descamação anormal das células do epitélio folicular. Estes 

fatores determinam a formação dos comedões que, em combinação com a colonização do 
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folículo pela bactéria Propionibacterium acnes, causam inflamação e aparecimento progressivo 

de pápulas, pústulas, nódulos, quistos e cicatrizes 
[52]

. 

4.2 O PAPEL DA METFORMINA NA TERAPÊUTICA DA ACNE 

 A metformina é principalmente utilizada no tratamento da acne associada à SOP 
[57]

. Na 

SOP, a acne pode ser considerada um marcador do hiperandroginismo. A hiperinsulinemia 

compensatória presente na SOP relaciona-se com o excesso de produção de androgénios. 

Assim, todo o tratamento que baixar os níveis de insulina, como a perda de peso, pode baixar os 

níveis de androgénios. Uma alternativa são os antidiabéticos orais que aumentam a sensibilidade 

à insulina, nomeadamente a metformina. A metformina baixa os níveis de insulina, melhorando, 

consequentemente a função ovárica e regularizando os níveis plasmáticos de androgénios. Num 

estudo realizado em 39 mulheres com SOP associada a hiperinsulinemia verificou-se que, após 

administração de 1500 mg de metformina durante 12 semanas, a insulinemia diminuiu, bem 

como os valores de testosterona total e livre, o que levou a uma melhoria dos sinais clínicos de 

hiperandroginismo, como a acne 
[59]

.  

 A dose habitualmente utilizada é de 500 mg por dia a 2000 mg por dia repartidos em 

duas tomas. A duração do tratamento não tem um limite particular na SOP, contudo se não se 

verificarem efeitos num período de seis meses, o seu uso é cessado. A maioria dos efeitos 

secundários é dose dependente; estes incluem náuseas e vómitos 
[57]

.     
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CONCLUSÃO 

 

A minha experiência enquanto estagiária na Farmácia Confiança foi em tudo muito 

enriquecedora. A oportunidade de poder participar no dia-a-dia de uma farmácia permitiu-me 

compreender a complexidade da profissão e do funcionamento de uma farmácia comunitária. 

Mais ainda, este estágio possibilitou o desenvolvimento de competências essenciais à prática da 

profissão farmacêutica, como a responsabilidade, a autonomia e a importância de saber ouvir. 

O desempenho da atividade farmacêutica requer um aperfeiçoamento e uma formação 

individual contínua, como tal penso que os casos de estudo desenvolvidos ao longo do estágio 

complementaram não só a minha formação, mas também a dos funcionários da Farmácia 

Confiança.  

A indicação farmacêutica é uma realidade diária em qualquer farmácia, na qual o 

farmacêutico tem uma importante intervenção. Dada a época em que efetuei o estágio, o meu 

foco foram as alergias, nomeadamente a rinite alérgica, a conjuntivite alérgica e a urticária. A 

realização deste caso de estudo permitiu-me conhecer melhor os tipos de produtos existentes 

passíveis de serem indicados, bem como as medidas não farmacológicas que se podem 

transmitir ao utente como complemento à terapêutica. 

Dada a evolução constante da ciência, são muitos os medicamentos que têm, atualmente 

indicações off-label. Como tal, cabe ao farmacêutico estar par dessas situações e ser capaz de 

fornecer informações atuais e cientificamente corretas.  O caso de estudo relativo à metformina 

e aos seus diferentes usos possibilitou-me recordar o seu tradicional uso como antidiabético 

oral, mas também explorar e compreender o porquê da sua utilização off-label no tratamento da 

síndrome dos ovários policísticos e da acne.  

Terminada esta etapa da minha formação, fica a certeza de que muito mais há a 

aprender e a relevância do papel do farmacêutico na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Santos HJ, Cunha IN, Coelho PV, Cruz P, Botelho R, Faria G, et al (2009). Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária. 3ª ed. Ordem dos Farmacêuticos 

 

2. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto. Diário da República, 1ª Série, 

n.º 148, 4030 - 4045. 

 

3. INFARMED. Deliberação n.º 414/CD/2007, de 29 de outubro. 

 

4. SIFARMA 2000 - Manual Geral v. 2.8.1. Acessível em 

http://pt.scribd.com/doc/140773552/Manual-Sifarma-2000 [acedido em 29/07/2014] 

 

5. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 184/97, de 9 de junho. Portaria nº 348/98, 15 de junho. 

 

6. Ministério da Economia e do Emprego. Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de novembro. Diário 

da República, 1ª Série, n.º 229. 

 

7. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. Diário da República, 1ª 

Série, nº 167, 6297-6383. 

 

8. Assembleia da República. Lei n.º 11/2012, de 8 de março. Diário da República, 1ª Série, nº 

49, 978-979. 

 

9. Ministério da Saúde. Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro. Diário da República, 2ª 

Série, nº 238, 39247-39250. 

 

10. Ministério da Saúde. Portaria 137-A/2012, de 11 de maio. Diário da República, 1ª 

Série, nº 92, 2478(2) - 2478(7). 

 

11. Ministério da Justiça. Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Diário da República, 1ª Série - 

A, n.º18, 234-252. 

 

12. Ministério da Justiça. Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro. Diário da 

República, 1ª Série - B, n.º 236, 6183 - 6198. 

 

http://pt.scribd.com/doc/140773552/Manual-Sifarma-2000


38 
 

13. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 103/2013, de 26 de junho. Diário da República, 1ª 

Série, n.º 143, 26 de junho de 2013. 

 

14. INFARMED: Normas Relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Acessível 

em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NOR

MAS_DISPENSA_vFinal.pdf [acedido em 01/08/2014] 

 

15. Ministério da Saúde. Decreto - Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro. Diário da República, 1ª 

Série, n.º192, 4372(2)-4372(5). 

 

16. Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Manual de Relacionamento das Farmácias 

com o Centro de Conferência de Faturas do SNS. 2012. 

 

17. Ministério da Saúde. Portaria nº 594/2004, de 2 de junho. Diário da República, 1ª Série, 

n.º129. 

 

18. INFARMED. Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril. 

 

19. Ministério da Saúde. Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho. Diário da República, 2ª 

Série, n.º 154, 22849 – 22850. 

 

20. Ordem dos Farmacêuticos (2006). Linhas de orientação - Indicação Farmacêutica. Acessível 

em: http://ofporto.org/upload/documentos/354791-Ind_Farmaceutica.pdf [acedido em 

03/08/2014] 

  

21. INFARMED: Saiba Mais Sobre Produtos Cosméticos e de Higiene corporal. Acessível em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIB

A_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO/8%20P_Cosm%E9ticos_Hig_Corporal.pdf 

[acedido em 06/08/2014] 

 

22. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Decreto-Lei n.º 

148/2008, de 29 de julho. Diário da República, 1ª Série, n.º 145, 5048 - 5095. 

 

23. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho. Diário da República, 1ª 

Série, n.º 115, 3707 - 3765. 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPENSA_vFinal.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NORMAS_DISPENSA_vFinal.pdf
http://ofporto.org/upload/documentos/354791-Ind_Farmaceutica.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIBA_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO/8%20P_Cosm%E9ticos_Hig_Corporal.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIBA_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO/8%20P_Cosm%E9ticos_Hig_Corporal.pdf


39 
 

24. Soares, M (2005). Automedicação versus indicação farmacêutica. Mundo Farmacêutico; 

18 

 

25. Stallergenes: A alergia respiratória. Acessível em: http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/o-que-e-a-alergia.html [acedido em 10/08/2014] 

 

26. Stallergenes: A reação alérgica. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/o-que-e-a-alergia/a-reaccao-alergica.html [acedido em 10/08/2014] 

 

27. Stallergenes: Alergénios. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/alergenios.html [acedido em 10/08/2014] 

 

28. Stallergenes: Pólen. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/alergenios/polen.html [acedido em 10/08/2014] 

 

29. Stallergenes: Ácaros. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/alergenios/acaros-domesticos.html [acedido em 10/08/2014] 

 

30. Stallergenes: Faneras de animais. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/alergenios/faneras-de-animais.html [acedido em 10/08/2014] 

 

31. Stallergenes: Venenos. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/alergenios/venenos.html [acedido em 10/08/2014] 

 

32. Stallergenes: Bolores. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-

alergia/alergenios/bolores.html [acedido em 10/08/2014] 

 

33. Stallergenes: Mecanismo da reação alérgica. Acessível em http://www.stallergenes.pt/tudo-

sobre-a-alergia/o-que-e-a-alergia/mecanismo-de-accao-da-reaccao-alergica.html [acedido em 

10/08/2014] 

 

34. Guardian Technologies: The mechanism of na allergic reaction. Acessível em 

http://www.guardiantechnologies.com/healthy-living/cat/allergies/post/the-mechanism-of-an-

allergic-reaction/ [acedido em 10/08/2014] 

 

35. Min, Y. (2010). The Pathophysiology, Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis. Allergy 

Asthma and  Immunology Research; 2(2):65-76 

http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/o-que-e-a-alergia.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/o-que-e-a-alergia.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/o-que-e-a-alergia/a-reaccao-alergica.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/o-que-e-a-alergia/a-reaccao-alergica.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/polen.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/polen.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/acaros-domesticos.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/acaros-domesticos.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/faneras-de-animais.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/faneras-de-animais.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/venenos.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/venenos.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/bolores.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/alergenios/bolores.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/o-que-e-a-alergia/mecanismo-de-accao-da-reaccao-alergica.html
http://www.stallergenes.pt/tudo-sobre-a-alergia/o-que-e-a-alergia/mecanismo-de-accao-da-reaccao-alergica.html
http://www.guardiantechnologies.com/healthy-living/cat/allergies/post/the-mechanism-of-an-allergic-reaction/
http://www.guardiantechnologies.com/healthy-living/cat/allergies/post/the-mechanism-of-an-allergic-reaction/


40 
 

 

36. Ibiapina, C. et al (2008). Rinite alérgica: aspectos epidemiológicos, diagnósticos e 

terapêuticos. Jornal Brasileiro de Pneumologia; 34(4):230-240 

 

37. Galvão, C. E. S. (2003). Rinites e sinusites. Revista Brasileira de Medicina; 60:93-101 

 

38. Associação Nacional das Farmácias: Farmácia Saúde – Dezembro de 2008. Acessível em 

www.anf.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=828 [acedido em 13/08/2014] 

 

39. INFARMED: Boletim de Farmacovigilância. Acessível em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/BOLE

TIM_FARMACOVIGILANCIA/ANOS_ANTERIORES/fv10_Port.pdf [acedido em 

13/08/2014] 

 

40. Miyake, M. A. M. Medicamentos intranasais: aspectos a considerar na prática clínica diária. 

Grupo Editorial Moreira JR, 92-99 

 

41. Manual Merck: Conjuntivite alérgica. Acessível 

http://www.manualmerck.net/?id=195&cn=1681 [acedido em 15/08/2014] 

 

42. Segal, K. L., Lai, E. C., Starr, C. E. (2014). Management of Acute Conjunctivitis. Current 

Ophtalmology Reports; 2: 116-123 

 

43. Bielory, L., Friedlaender, M. H. (2008). Allergic Conjunctivitis. Immunology and Allergy 

Clinics of North America; 28:43-57 

 

44. Bonini, S., Sgrulletta, R., Coassin, M., Bonini, S. (2009). Allergic Conjunctivitis: Update on 

Its Pathophysiology and Perspectives for Future Treatment. Allergy Frontiers; 3: 25-48 

 

45. Bielory, L et al (2013). An algorithm for the management of allergic conjunctivitis. Allergy 

and Asthma Proceedings; 34:408-420 

 

46. MSD (2010). Urticária da Clínica à Terapêutica. Celso Pereira, Lisboa 

 

47. Chambel, M., Antunes, J., Prates, S. (2011). O mundo da urticária, com e sem alergia. 

Revista Portuguesa de Clínica Geral; 27:84-94 

 

http://www.anf.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=828
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/BOLETIM_FARMACOVIGILANCIA/ANOS_ANTERIORES/fv10_Port.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/BOLETIM_FARMACOVIGILANCIA/ANOS_ANTERIORES/fv10_Port.pdf
http://www.manualmerck.net/?id=195&cn=1681


41 
 

48. Augusta, M. S. (2002). Medicamentos não prescritos: aconselhamento farmacêutico. 2ª ed. 

Associação Nacional das Farmácias, Lisboa 

 

49. Santomauro Jr, A. C. et al (2008). Metformina e AMPK: Um Antigo Fármaco e Uma Nova 

Enzima no Contexto da Síndrome Metabólica. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 

Metabologia; 52(1):120-125 

 

50. Bargiota, A., Diamanti-Karandakis, E. (2012). The effects of old , new and emerging 

medicines on metabolic aberrations in PCOS. Therapeutic Advances in Endocrinology and 

Metabolism; 3(1):27-47 

 

51. Mason, H. et al (2008). Polycystic ovary syndrome (PCOS) trilogy: a translational and 

clinical review. Clinical Endocrinology; 69(6):831-844 

 

52. Moura, H. H. G. (2011). Síndrome do ovário policístico: abordagem dermatológica. Anais 

Brasileiros de Dermatologia; 86(1):111-119 

 

53. Leite Jr, A. C. Síndrome dos ovários policísticos. Grupo Editorial Moreira Jr; 125-130 

 

54. Medscape: Metformin or Chlomiphene for Infertility Due to PCOS. Acessível em 

http://www.medscape.com/viewarticle/767928 [acedido em 15/07/2014] 

 

55. Palomba, S. et al (2009). Clomiphene citrate, metformin or both as first-step approach in 

treating anovulatory infertility in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS): a systematic 

review of head-to-head randomized controlled studies and meta-analysis. Clinical 

Endocrinology; 70(2):311-321 

 

56. LifeExtension: Polycystic Ovary Syndrome. Acessível em 
http://www.lef.org/protocols/female_reproductive/polycystic_ovary_syndrome_01.htm [acedido 

em 15/07/2014] 

 

57. Ghosh, S. et al (2014). Profiling and Hormonal Therapy for Acne in Women. Indian 

Journal of Dermatology; 59(2):107-115 

 

58. Thomas, J., Parimalam, K., Sindhu, R. (2013). Hormonal Acne Leading to a Paradigm Shift 

in the Management of Acne. Expert Reviews Dermatology; 8(3):225-227 

 

http://www.medscape.com/viewarticle/767928
http://www.lef.org/protocols/female_reproductive/polycystic_ovary_syndrome_01.htm


42 
 

59. Katsambas, A., Dessinioti, C. (2008). New and emerging treatments in dermatology: acne. 

Dermatologic Therapy; 21:86-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

ANEXO I – Fatura de um fornecedor diário 

 

 



45 
 

 

ANEXO II – Nota de devolução 

 

 

 



46 
 

 

ANEXO III -  Receita eletrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ANEXO IV – Receita manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ANEXO V – Documento para faturação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ANEXO VI – Fatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ANEXO VII – Registo informático das entradas de estupefacientes 

 

 

 

 

 



51 
 

ANEXO VIII – Registo informático das saídas de estupefacientes 

 

 

 

 

 



52 
 

ANEXO IX – Documento de psicotrópicos anexado a receita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ANEXO X – Receita de manipulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ANEXO XI – Ficha de preparação de manipulado 

 

 

 

 

 



55 
 

ANEXO XII - Processo de Indicação Farmacêutica proposto pela Ordem dos Farmacêuticos 

 

 

 



56 
 

ANEXO XIII - Diapositivos da apresentação « Indicação Farmacêutica Nas Alergias « 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ANEXO XIV – Documento fornecido aos funcionários da Farmácia Confiança 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 





Carolina Almeida Martins 

Hospital Bichat – Claude-Bernard, Paris 



ii 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

 

 

 

HOSPITAL BICHAT – CLAUDE-BERNARD 

 

30 de Janeiro de 2014 a 30 de Abril de 2014 

 

 

 

 

Carolina Almeida Martins 

 

 

Orientador : Dra. Anne Lefebure 

 ____________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Paulo Lobão 

_____________________________ 

 

 

 Maio de 2014 



iii 
 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

Eu, Carolina Almeida Martins, abaixo assinada, nº 200900020, aluna do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado 

com absoluta integridade na elaboração deste Relatório de Estágio. Nesse sentido, confirmo que 

NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo por omissão, assume a autoria de 

um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei 

de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com 

novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, 30 de Abril de 2014. 

 

 

  

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMO 

 

O presente documento tem como objetivo descrever todo o trabalho desenvolvido 

durante o período de Estágio Curricular no Setor do Medicamento da PUI do HBCB, no período 

de 30 de Janeiro a 30 de Abril de 2014. O principal enfoque deste relatório será a minha estadia 

na Farmácia, contudo a breve incursão efetuada pelos Ensaios Clínicos e as Autorizações 

Temporárias de Utilização também será descrita. 

 O estágio em Farmácia Hospitalar permitiu o contato com uma realidade até então 

desconhecida, tendo sido uma excelente oportunidade de consolidação e aplicação de 

conhecimentos.  

 Os temas abordados neste relatório são a logística, a dispensa de medicamentos e 

validação farmacêutica no âmbito da Farmácia. No que diz respeito aos Ensaios Clínicos, os 

temas discutidos recaíram sobre a implementação de ensaios clínicos, a receção de 

medicamentos em ensaios clínicos e o encerramento de ensaios clínicos. As Autorizações 

Temporárias de Utilização também foram descritas, bem como outras atividades realizadas. 

 O farmacêutico hospitalar tem sobre si a responsabilidade pela qualidade, eficácia e 

segurança do medicamento no ambiente hospitalar, sendo seu dever garantir o uso racional dos 

medicamentos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A farmácia hospitalar é uma parte vital de qualquer sistema de saúde, cujo objetivo 

principal é a utilização eficaz e segura dos medicamentos, tendo sempre presente as 

necessidades e o bem-estar dos pacientes.  

Em França, tanto os estabelecimentos de saúde como os estabelecimentos médico-

socais, os sindicatos inter-hospitalares, os agrupamentos de cooperação sanitária, os hospitais 

militares e as instalações de cirurgia estética podem dispor de um ou mais serviços de farmácia 

hospitalar, denominados Pharmacie à Usage Intérieur (PUI), dentro das condições previstas na 

lei francesa 
[1]

. 

A atividade das PUI está limitada ao uso particular pelos pacientes nos estabelecimentos 

de saúde ou médico-sociais, onde elas estão inseridas ou que pertençam ao agrupamento de 

cooperação sanitária ou ao sindicato inter-hospitalar, nos hospitais militares ou nas instalações 

de cirurgia estética 
[1]

. 

Cada PUI tem o dever responder às necessidades farmacêuticas dos estabelecimentos 

onde se insere, sendo da sua responsabilidade: 

 Assegurar a gestão, o aprovisionamento, a preparação, o controlo, a detenção e a 

dispensação de medicamentos, produtos ou objetos relevantes do monopólio 

farmacêutico, dispositivos médicos estéreis e, se for caso disso, de medicamentos 

experimentais; 

 Realizar ou participar em todas as ações de informação sobre os medicamentos, 

produtos ou objetos, bem como todas as ações de promoção e avaliação do seu uso 

adequado, de forma a contribuir para a sua avaliação e para a farmacovigilância e 

materiovigilância; 

 Realizar ou participar em todas as ações suscetíveis de contribuir para a qualidade e 

a segurança dos tratamentos e dos cuidados nos domínios relevantes da competência 

farmacêutica 
[2]

. 

 As PUI desempenham ainda outras atividades que podem ser distinguidas em atividades 

obrigatórias e atividades sujeitas a autorização de especial. As atividades obrigatórias são: 

 A gestão, o aprovisionamento, o controlo, a detenção e a dispensação de 

medicamentos, produtos ou objetos, bem como de dispositivos médicos estéreis; 

 A realização de preparações magistrais a partir de matérias-primas ou de 

especialidades farmacêuticas; 

 A divisão de produtos oficinais. 

Por sua vez, as atividades sujeitas a autorização especial são: 

 Realização de preparações hospitalares a partir de matérias-primas ou de 

especialidades farmacêuticas; 
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PUI do Hospital Bichat - Claude Bernard 

Setor dos 
Dispositivos 

Médicos 

Setor do 
Medicamento 
e de Dispensa 
ao Paciente em 
Ambulatório 

Setor da 
Reconstituição 

Setor da 
Toxicologia 

Setor da 
Esterilização 

 Realização de preparações necessárias à investigação biomédica e de medicamentos 

experimentais; 

 A dispensa de alimentos dietéticos destinados a fins médicos especiais; 

 A esterilização de dispositivos médicos; 

 A preparação de medicamentos radio-fármacos; 

 A importação de medicamentos experimentais; 

 A venda de medicamentos ao público; 

 A realização de preparações magistrais ou hospitalares, a reconstituição de 

especialidades farmacêuticas, como a esterilização de dispositivos médicos para 

outros estabelecimentos ou profissionais de saúde liberais 
[3]

. 

A PUI do Hospital de Bichat – Claude Bernard (HBCB) assegura todas as atividades 

obrigatórias e a maioria das atividades sujeitas a autorização especial. Somente as atividades 

relacionadas com a dispensa de alimentos dietéticos e importação de medicamentos 

experimentais não são realizadas por esta PUI. 

De modo a cumprir todas as atividades a que se propõe, a PUI do HBCB é constituída 

por diferentes setores (Figura 1) que, embora independentes uns dos outros, estão intimamente 

conectados entre si. 

Figura 1 Estrutura da PUI do HBCB 

O presente relatório tem como objetivo descrever todo o trabalho por mim desenvolvido 

durante o período de Estágio Curricular no Setor do Medicamento da PUI do HBCB, no período 

de 30 de Janeiro a 30 de Abril de 2014. O principal enfoque deste relatório será a minha estadia 

na Farmácia, contudo a breve incursão efetuada pelos Ensaios Clínicos e as Autorizações 

Temporárias de Utilização também será descrita. 

2. FARMÁCIA 

O Setor do Medicamento da PUI do HBCB, engloba entre outras unidades, a farmácia.   

A nível de pessoal, a farmácia encontra-se organizada da seguinte forma (Figura 2): 
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Todos os elos desta hierarquia estão em constante comunicação, garantido assim, o 

cumprimento de todas as atividades a que a farmácia se propõe e o seu bom funcionamento. 

No que diz respeito à sua estrutura física, a farmácia para além do espaço que ocupa no 

piso -2 do HBCB, compreende ainda as antenas da farmácia, situadas nos diferentes serviços 

clínicos do hospital. Cada piso da torre do HBCB possui uma pequena farmácia com um 

determinado stock de medicamentos, destinada a suprir as necessidades das três unidades de 

saúde de cada piso (Norte, Oeste e Este). Por este motivo, existem os preparadores da farmácia 

e os preparadores das antenas. Os preparadores das antenas encarregam-se da dispensa de 

medicamentos em dose unitária aos pacientes internados em cada serviço do hospital. Por seu 

lado, os preparadores da farmácia são responsáveis pela resposta direta ao serviço, ocupando-se 

ainda da dispensação dos estupefacientes, dos medicamentos derivados do sangue e dos gases 

medicinais.  

Um outro espaço intimamente relacionado com a farmácia é a farmácia central, na qual 

são armazenados os mesmos medicamentos na farmácia, mas em maiores quantidades. Os 

preparadores da farmácia encarregam-se também da gestão deste espaço. A farmácia central, 

para além de aprovisionar pontualmente a farmácia, tem como principal objetivo a preparação 

das encomendas dos serviços sem preparador, como é o caso das Urgências, do Bloco 

Operatório, do serviço de Reanimação Pós-Cirurgia e do serviço de Reanimação Pós-Cirurgia 

Cardíaca. 

Figura 2 Hierarquia da farmácia do HBCB 
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A farmácia do HBCB tem como principais atividades diárias a Logística, a Dispensa de 

Medicamentos e a Validação Farmacêutica. 

2.1 LOGÍSTICA 

2.1.1 SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A PUI do HBCB conta com dois fornecedores de produtos farmacêuticos: a Agence 

Général des Équipements et Produits de Santé (AGEPS) e o Office Commercialle 

Pharmaceutique (OCP).  

 A AGEPS é o principal fornecedor da PUI. A seleção dos produtos a referenciar pela 

AGEPS é efetuada por uma comissão de médicos experts dos hospitais da Assistance Publique 

– Hôpitaux de Paris (AP-HP). Após a avaliação de todos os produtos, a AGEPS está apta a 

comprar aos laboratórios aqueles que melhor lhe convêm. A AGEPS elabora, então, contratos 

entre os laboratórios farmacêuticos e o hospital para cada classe terapêutica, prevendo também 

nesses contratos as quantidades mínimas e máximas a encomendar pelo hospital. 

 O OCP é um distribuidor grossita que tem um papel secundário no fornecimento de 

produtos farmacêuticos ao HBCB. De facto, a AGEPS e o OCP estabeleceram um acordo, de 

modo a que não haja sobreposição de referências, isto é, a AGEPS é responsável pela 

distribuição dos produtos de maior rotação, enquanto o OCP se ocupa da distribuição dos 

medicamentos de menor rotação. 

 A nível do HBCB, a seleção dos produtos farmacêuticos que constituem o guia 

terapêutico é efetuada por uma comissão de médicos experts do hospital. Após a avaliação dos 

produtos referenciados pela distribuidora, aqueles que são validados pela comissão passam a 

fazer parte do guia terapêutico, estando disponíveis no hospital.    

 A farmácia não possui ainda o apoio informático que lhe permita obter uma lista com os 

medicamentos que se encontram abaixo do ponto de encomenda, nem dados relativos ao 

consumo nos últimos meses. Por este motivo, a única forma de determinar a necessidade ou não 

de encomendar um determinado medicamento é percorrer todos os locais de armazenamento e 

apontar num caderno os medicamentos em falta, tendo sempre presente o grau de procura de 

cada medicamento naquele momento. 

 Se se tratar de uma encomenda à AGEPS, a lista da encomenda é transmitida à Unidade 

de Farmacoeconomia, também pertencente ao Setor do Medicamento, que fica encarregue de 

emitir eletronicamente um pedido de compra a este fornecedor.   

A farmácia efetua diariamente encomendas à AGEPS até às 11h30 da manhã. A 

AGEPS disponibiliza ainda um outro prazo de encomenda, até às 14h00, contudo, neste caso, as 

encomendas devem ser feitas pelo Tri AGEPS, tendo no máximo até 15 linhas. Para a farmácia 

do HBCB, o Tri não tem grande relevo, visto que todos os dias medicamentos são 

encomendados à AGEPS. O Tri permite apenas colmatar alguns esquecimentos ou a falta súbita 

de um medicamento. 



5 
 

 As encomendas para o OCP são efetuadas online, de um modo geral, às segundas e às 

quintas. 

2.1.2 RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 Após a chegada das encomendas ao HBCB, os estafetas da PUI transportam-nas até à 

farmácia. Contudo, antes de se proceder ao desempacotamento de uma encomenda é sempre 

necessário verificar se ela é, de facto, destinada à farmácia e não a outra unidade ou antena da 

farmácia. Para este efeito, o pessoal da farmácia tem à sua disposição uma lista efetuada pela 

Unidade de Farmacoeconomia, que contém para cada unidade/antena um ou mais números 

referentes às encomendas por efetuadas. Assim, o primeiro passo na receção de uma encomenda 

é verificar se o número que vem na encomenda corresponde ao número da encomenda efetuada 

pela farmácia. 

 Segue-se o desempacotamento, após o qual se procede à conferência da encomenda 

propriamente dita. A conferência é realizada recorrendo a uma guia de receção também 

facultada pela Unidade de Farmacoeconomia. Assim, com base na guia de receção faz-se a 

verificação quantitativa, qualitativa e administrativa, bem como a validação do lote e validade e 

da integridade física das encomendas. 

 Terminada a conferência, é feita a entrada de cada medicamento no copiloto, o sistema 

informático da farmácia, para que estes passem a fazer parte do stock da farmácia. 

2.1.3 ARMAZENAMENTO 

 A farmácia possui diversas áreas para o armazenamento de produtos farmacêuticos 

(Figura 3), consoante as suas necessidades de conservação e diferentes utilizações. 

 A grande maioria dos produtos farmacêuticos é armazenada e organizada por ordem 

alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) em estantes. Cada um encontra-se 

identificado com uma etiqueta que contém a DCI, o nome comercial e a dose. 

 Os colírios e os antídotos encontram-se numa estante à parte, em prateleiras. A estante 

contém ainda duas gavetas: uma destina-se aos produtos farmacêuticos para cessação tabágica e 

a outra aos medicamentos hors livret. Estes medicamentos são assim designados por não 

estarem presentes no guia terapêutico do hospital, que contém todos os medicamentos 

disponíveis no hospital. Caso não seja possível substituir um medicamento hors livret por outro 

disponível no hospital, a farmácia pode encomendá-lo. 

Os solutos e as bolsas de nutrição parentérica e entérica são arrumados em estantes 

junto à entrada da farmácia. 

 Os medicamentos do frio encontram-se maioritariamente na câmara frigorífica, que se 

situa fora da farmácia. Aqui, os medicamentos estão divididos em vacinas, eritropoetinas, 

medicamentos de ensaios clínicos e outros. No entanto, alguns medicamentos são armazenados 

ou no congelador ou no frigorífico da farmácia, conforme as suas necessidades de conservação.  
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Os estupefacientes são armazenados num cofre, fora da farmácia junto à câmara 

frigorífica. O mesmo acontece com o TAMIFLU® (Roche) 75mg e 30 mg, que desde a 

pandemia de gripe A de 2009 deve estar, segundo a lei francesa, armazenado num cofre, de 

forma a evitarem-se roubos. 

 Os antirretrovirais estão arrumados em estantes por ordem alfabética de especialidade, 

numa sala contígua à farmácia, onde é feita a dispensação a particulares. 

 A farmácia possui ainda uma área destinada ao armazenamento das reservas de diversos 

produtos farmacêuticos. 

 Em todas as áreas de armazenamento de produtos farmacêuticos, a regra de arrumação 

utilizada é sempre “first expired, first out”, isto é, os produtos com menor prazo de validade 

devem ser os da linha da frente e os primeiros a ser dispensados. 

2.1.4 GESTÃO DE STOCKS 

Todos os trabalhadores da farmácia devem estar atentos à quantidade de determinado 

medicamento no seu local de armazenamento, pois estes devem estar sempre disponíveis e ser 

facilmente acessíveis no momento da dispensa. Quando um medicamento começa a escassear 

ou escasseia no seu local de armazenamento, deve-se verificar se ele existe em reserva; se for o 

caso, efetua-se a reposição do medicamento no local de armazenamento, tendo sempre o 

cuidado de escolher aqueles com data de expiração mais próxima. Se a farmácia não tiver o 

medicamento em reserva deve-se proceder à sua encomenda.  

No início de cada ano é feito um levantamento dos produtos farmacêuticos que expiram 

nesse mesmo ano. O processo ainda não é informatizado, pelo que se recorre a folhas com 

tabelas nas quais se coloca, se for o caso, uma cruz no mês ou meses em que uma determinada 

especialidade expira. As folhas depois de preenchidas são arquivadas num dossier. 

Figura 3 Locais de armazenamento da farmácia 
[4]
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 Mensalmente faz-se uma auditoria do stock com o intuito de verificar se há algum 

medicamento ou outro produto farmacêutico que expire no mês corrente. As folhas acima 

mencionadas servem de base para este controlo. No caso de existirem produtos cujo prazo de 

validade termine nesse mês, eles são retirados do seu local de armazenamento e colocados numa 

caixa. De seguida, o farmacêutico responsável terá que avaliar a possibilidade de consumo 

destes produtos até ao término da sua validade. Caso isto não se verifique, é efetuada a sua saída 

informática do stock. Os produtos são depois colocados em baldes brancos sem as suas 

embalagens secundárias, uma vez que o hospital paga a sua destruição ao quilograma. Quando a 

capacidade dos baldes é atingida, estes são tampados, devidamente etiquetados e enviados para 

a destruição por incineração. 

 Diariamente, a farmácia recebe retornos de medicamentos dos diversos serviços 

hospitalares. Os retornos têm um grande impacte no stock físico, não só a nível da quantidade, 

como da qualidade. Por este motivo, deve verificar-se sempre o prazo de validade do 

medicamento devolvido, bem como o estado da embalagem primária e do medicamento. Os 

medicamentos que estejam prestes a expirar ou que já estejam expirados podem ser colocados 

diretamente no balde branco, já referido anteriormente, uma vez que a sua saída do stock já foi 

efetuada no momento da sua dispensa. O mesmo sucede com os medicamentos que tenham a 

sua embalagem secundária danificada e com os medicamentos que estejam, de algum modo 

alterados. Após esta triagem, anota-se numa folha o nome ou número do serviço que efetuou a 

devolução seguido do nome de cada especialidade devolvida, a quantidade devolvida e a 

dosagem. Estes medicamentos podem agora regressar ao stock físico da farmácia, sendo, por 

conseguinte, necessário dar a sua entrada no sistema informático. Isto faz-se recorrendo à folha 

anteriormente preenchida.  

No período que passei na Farmácia tive a oportunidade de realizar as seguintes tarefas 

na área da Logística: 

 Fazer a reposição de stock; 

 Efetuar parte da lista dos medicamentos que expiram em 2014 (Anexo I); 

 Fazer a recolha de medicamentos expirados ou prestes a expirar; 

 Organizar a estante dos solutos de pequeno volume; 

 Rececionar encomendas; 

 Armazenar as encomendas recebidas; 

 Tratamento dos medicamentos devolvidos. 

2.2 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

O termo “dispensa” implica três aspetos: a análise da prescrição pelo farmacêutico, a 

chamada validação farmacêutica, a preparação das doses a administrar ou a entrega dos 

medicamentos prescritos e a prestação de informações e conselhos, com vista ao bom uso dos 

medicamentos 
[5]

.  
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2.2.1 DISPENSA NOMINATIVA DIÁRIA DE MEDICAMENTOS EM DOSES UNITÁRIAS 

 A dispensa nominativa diária em doses unitárias ou dispensation jounalière individuelle 

et nominative (DJIN) consiste na disponibilização, para cada paciente, da dose exata de cada 

medicamento, estando os diferentes produtos agrupados por toma 
[5]

. 

A dispensa nominativa diária em unidose praticada pela farmácia do HBCB permite 

disponibilizar a cada paciente, a sua medicação em forma unitária, para um período de 24 horas. 

 O tratamento de cada paciente é avaliado quotidianamente pelo farmacêutico ou interno 

encarregue da validação farmacêutica do serviço onde este se encontra internado. Assim, o 

farmacêutico ou interno deverá verificar, entre outras coisas, se os medicamentos são 

adequados, se a posologia é a correta e se existem interações ou contraindicações. 

A dispensa diária em doses unitárias trata-se, por isso, de uma abordagem mais 

personalizada à medicação de um paciente, sendo verdadeiramente vantajosa; não só os 

desperdícios são menores como há uma securização do circuito do medicamento, que resulta 

numa maior segurança para o paciente. 

No momento da dispensa, deve-se verificar o nome da especialidade ou a DCI, a forma 

e a via de administração, a dose por toma e a duração do tratamento. Deve-se também verificar 

se algum dos medicamentos requisitados é controlado, requerendo, por isso, validação 

farmacêutica. Após a análise da prescrição, procede-se à recolha dos medicamentos pedidos, 

conferindo-se sempre o prazo de validade, a forma farmacêutica e a dosagem. Estes são depois 

colocados em sacos que devem conter o nome do paciente e o serviço onde se encontra 

internado. Na prescrição devem ser anotadas as quantidades dispensadas de cada medicamento, 

a data e as iniciais de quem preparou o pedido, para que depois se faça a saída informática do 

stock dos medicamentos dispensados. Os medicamentos podem, agora, ser dispensados. Se o 

pedido tiver sido efetuado por um preparador de antena, os medicamentos ou são depositados na 

gaveta destinada ao seu serviço ou são imediatamente recolhidos, se eles assim o desejarem. Os 

restantes prestadores de cuidados de saúde recolhem os medicamentos no mesmo momento em 

que efetuam o pedido de dispensa.  

2.2.2 DISPENSA GLOBAL  

 A dispensação global consiste no aprovisionamento dos serviços clínicos, dos 

prestadores de cuidados de saúde responsáveis de preparar as doses a administrar 
[5]

.  

 Nesta situação as quantidades de medicamento dispensadas são maiores, contudo é 

necessário ter o bom senso de averiguar se as quantidades cedidas, não estarão a pôr em causa a 

capacidade de resposta da farmácia a futuros pedidos.  

As antenas das farmácias fazem as suas próprias encomendas à AGEPS e ao OCP, 

contudo em casos de rutura de stock ou elevada demanda, que naquele momento não possa ser 
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suprida através da encomenda, os preparadores das antenas podem reaprovisionar-se na 

farmácia. 

 O procedimento de trabalho é o mesmo que o da dispensação nominativa de 

medicamentos em doses unitárias.  

2.2.3 DESCONDICIONAMENTO E REACONDICIONAMENTO 

Intimamente ligada à dispensação diária de doses unitárias está o 

descondicionamento e posterior reacondicionamento de formas farmacêuticas sólidas, como 

cápsulas e comprimidos (Figura 4). Este procedimento efetua-se sempre que a embalagem 

original não possua a informação necessária (data de expiração e número de lote) a uma 

dispensação unitária segura. O mesmo acontece com os comprimidos que são fracionados. 

De um modo geral, são os preparadores que se ocupam do reacondicionamento. 

Todos os medicamentos que são acondicionados têm o seu prazo de validade 

reduzido para 1 ano após a data de condicionamento.  

Após o reacondicionamento, um farmacêutico, de preferência, deve validar o 

procedimento, seguindo as indicações da ficha de reacondicionamento (Anexo II), 

previamente preenchida pelo preparador que reacondicionou determinado medicamento. 

Durante a minha estadia no HBCB pude presenciar a implementação de um novo 

sistema, mais prático e com menos perdas: a reetiquetagem dos blisters com uma etiqueta, 

feita à medida, que tem para cada comprimido o nome do medicamento, o nome da 

molécula, a dose, o lote e o prazo de validade (Figura 5). 

 

Figura 4 Reacondicionamento de comprimidos  
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2.2.4 INFORMAÇÕES 

 O farmacêutico hospitalar, para além das muitas atividades que desempenha, 

desempenha ainda o importante papel de veículo de informações. A sua ação tanto pode ser 

dirigida à equipa da PUI, como também à restante equipa hospitalar. Assim, 

frequentemente, os profissionais de saúde do HBCB requisitam aos farmacêuticos ou 

internos da farmácia informações sobre determinado medicamento. A resposta do 

farmacêutico deve ser rápida e suportada por fontes adequadas e atualizadas. 

No período que passei na Farmácia pude efetuar as seguintes tarefas no domínio da 

Dispensa de Medicamentos: 

 Descondicionamento de formas farmacêuticas sólidas; 

 Validação do reacondicionamento de formas farmacêuticas sólidas (Anexo III); 

 Dispensação nominativa de medicamentos em unidose; 

 Dispensação global de medicamentos; 

 Na sequência de uma avaria de um frigorífico de uma das antenas, verifiquei, 

recorrendo a bibliografia, quais os medicamentos que após estarem a uma 

temperatura aproximada de 20ºC durante 24 horas poderiam ser novamente 

armazenados sem que houvesse alteração do prazo de validade, quais os que 

poderiam ser armazenados novamente, mas com alteração do prazo de validade 

e quais os que deveriam ser destruídos. Após esta avaliação, coloquei, em todos 

os medicamentos que tiveram o seu prazo de consumo alterado, etiquetas com o 

novo prazo de validade; 

Figura 5 Reetiquetagem: blister original e blister reetiquetado 
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 Validação quotidiana do tratamento de pacientes com o auxílio de um 

farmacêutico ou interno; 

 Informatização de informações relacionadas com os medicamentos de 

administração per os disponíveis na farmácia, nomeadamente o momento do dia 

a que devem ser administrados e se a sua toma deve ser efetuada antes, durante 

ou após as refeições (Figura 6); 

 Pesquisa bibliográfica com o objetivo de encontrar uma relação entre o 

tratamento de uma paciente e um quadro clínico de colestase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 VALIDAÇÃO FARMACÊUTICA 

 Certos medicamentos não podem ser dispensados sem que haja uma validação da 

prescrição por parte de um farmacêutico ou interno. Deste modo, todos os medicamentos que se 

incluam na seguinte lista são sujeitos a validação farmacêutica. 

 Medicamentos hors Groupes Homogènes de Séjour (GHS) – Os hospitais franceses 

são financiados em função da sua atividade, de acordo com Groupes Homogènes de 

Séjour. Alguns medicamentos e dispositivos médicos implantáveis são dispendiosos 

e, por isso, necessitam de um financiamento específico suplementar. Por este 

motivo, estes produtos farmacêuticos são classificados como hors GHS; 

o Exemplo: HUMIRA® (Abbott), um anti-TNF. 

 Medicamentos com indicações particulares; 

o Exemplo: todos os medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão 

arterial pulmonar. 

 Medicamentos que apresentem risco para o paciente; 

o Exemplo: as heparinas de baixo peso molecular, que apresentam risco de 

hemorragia. 

Figura 6 Ficheiro Excel contendo os medicamentos de administração per os disponíveis na farmácia e a 

informação relativa ao seu modo de administração 
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 Medicamentos com modo de administração específico. 

o Exemplo: o BRILIQUE® (Astra Zeneca), que apresenta um esquema de 

administração particular, com dose de carga e dose de manutenção. 

No HBCB, o procedimento de validação de uma prescrição segue uma determinada 

sequência (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nalguns casos, é desejável que a dispensação do medicamento seja rastreável, pelo que 

os dados relevantes do paciente e os dados relativos à prescrição são inseridos ou num ficheiro 

informático (Figura 8) ou arquivados em papel (Figura 9), consoante a molécula. Assim, quando 

for necessário renovar a prescrição, a pessoa que preparar o pedido pode consultar os registos e 

verificar se o paciente já é conhecido ou não, isto é, pode verificar se se trata de uma iniciação 

ou de uma continuação do tratamento, não sendo necessária, neste último caso, a validação 

farmacêutica, se não houver nenhuma alteração da posologia nem do estado clínico do paciente 

e se a última validação for recente.   

Figura 7 A validação farmacêutica no HBCB 
[4]

 

* 

* Mesmo para os medicamentos não  controlados, por vezes pode haver a necessidade 

de validar a prescrição controlando a indicação e a posologia. 
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 Em última instância, a validação farmacêutica permite o uso racional dos 

medicamentos: o medicamento certo, na dose certa, pela via de administração, no momento 

certo, para o paciente certo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período que passei no Setor do Medicamento pude efetuar as seguintes tarefas no 

domínio da Validação Farmacêutica: 

 Validação de medicamentos controlados com o auxílio de um farmacêutico ou 

interno. 

 

 

Figura 8 Ficheiros informáticos de dispensação (acima) e ficheiro do valganciclovir (abaixo) 

Figura 9 Dossiers contendo os ficheiros de dispensação de medicamentos controlados (esquerda) e ficha 

de dispensação de NEORECORMON® (Roche) (direita) 
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3. ENSAIOS CLÍNICOS E AUTORIZAÇÕES TEMPORÁRIAS DE UTILIZAÇÃO 

3.1 ENSAIOS CLÍNICOS 

Um ensaio clinico é uma pesquisa médica organizada e praticada sobre o Homem, cujo 

objetivo principal é o desenvolvimento de conhecimentos biológicos ou médicos. Consoante 

cada caso, os ensaios clínicos são destinados a estabelecer ou verificar dados farmacocinéticos, 

farmacodinâmicos e terapêuticos de um novo medicamento ou de uma nova aplicação para um 

medicamento já existente no mercado 
[6]

. 

A implementação de um ensaio clínico não pode ser efetuada sem a aprovação do 

Comité de Proteção das Pessoas (CPP) nem sem a autorização da Agência Nacional da 

Segurança do Medicamento e dos Produtos de Saúde (ANSM). 

 Durante o decorrer de um ensaio, ANSM é informada de todos os efeitos indesejáveis 

graves e não previstos que possam estar relacionados com a administração do medicamento em 

estudo, bem como de todos os desenvolvimentos da investigação que possam comprometer a 

segurança dos participantes. Estando ao corrente destas informações, a ANSM tem o poder de 

suspender ou interditar o ensaio 
[6]

. 

 O objetivo, as condições de realização e de desenvolvimento do ensaio, as modalidades 

de inclusão, informação, tratamento e seguimento dos participantes, tal como os procedimentos 

de recolha de informações sobre a eficácia e a tolerância dos medicamentos são definidos num 

protocolo previamente estabelecido 
[6]

. 

 Os procedimentos de trabalho dos ensaios clínicos são vastos, contudo, em 

consequência da minha curta estadia nos ensaios clínicos, apenas irei relatar aqueles com os 

quais tive a oportunidade de contactar.  

3.1.1 IMPLEMENTAÇÃO DE UM ENSAIO CLÍNICO 

 A iniciativa de implementar um ensaio clínico parte do promotor, que tanto pode ser um 

laboratório farmacêutico, uma associação, uma pessoa como um estabelecimento de saúde 
[6]

. 

 Como foi referido anteriormente, para que se possa dar ínicio da um ensaio clínico, o 

CPP tem que dar o seu consentimento e a ANSM tem que providenciar a sua autorização.  

O CPP aprova um ensaio clínico se este reunir as seguintes condições necessárias à sua 

validação: 

 proteção dos participantes no ensaio; 

 a adequação, a exaustão e a intelegibilidade das informações escritas a fornecer, 

assim como do procedimento a seguir para obter o consentimento informado  e da 

justificação do ensaio em pessoas incapazes de dar o seu consentimento informado; 

 a necessidade de um eventual período de reflexão; 

 a possível necessidade de colocar no protocolo uma interdição de participar 

simultaneamento noutros ensaios; 
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 a pertinência do ensaio, o caráter satisfatório da avaliação dos benefícios e riscos e a 

adequada fundamentação das conclusões; 

 a adequação dos objetivos visados aos meios utilizados; 

 a qualificação do ou dos investigadores; 

 os montantes e as modalidades de indemnização dos participantes; 

 os modalidades de recrutamento dos participantes 
[6]

. 

O promotor não pode dar ínico ao ensaio sem antes informar o farmacêutico do hospital 

onde irá ter lugar o ensaio. A informação deve ser fornecida, juntamente com o protocolo do 

ensaio, ao farmacêutico responsável pelos ensaios clínicos ou ao chefe de serviço da PUI por 

correio.  

Posteriormente, um encontro entre o as duas partes é providenciado, sendo nesta ocasião 

que o promotor fornece ao farmacêutico responsável várias informações, como: 

 a versão atualizada do protocolo; 

 informação sobre o medicamento em estudo; 

 a aprovação do CPP; 

 a autorização da ANSM; 

 o boletim da análise dos lotes do medicamento em estudo. 

Após esta reunião, o farmacêutico responsável redige o procedimento do ensaio. 

3.1.2 RECEÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ENSAIOS CLÍNICOS 

 A receção de medicamentos em ensaios clínicos inicia-se com a confirmação de que os 

medicamentos recebidos estão de acordo com o boletim. Assim, é necessário verificar a 

quantidade recebida, o número de lote, a data de validade e o número de tratamento. Como a 

maioria dos produtos vem acompanhada de um certificado de análise, é ainda necessário 

conferir se este certificado corresponde aos produtos enviados. 

 O próximo passo é a anotação no ordonnancier dos ensaios clínicos (Figura 10); este 

procedimento é obrigatório, estando descrito nas Boas Práticas Clínicas. No ordonnancier deve-

se anotar a data de receção, o nome do ensaio, a quantidade recebida, o número de lote, a data 

de validade, o número de tratamento e o remetente. Cada entrada neste caderno deve ser 

numerada e assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 O ordonnancier 
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O promotor deve ter conhecimento de que os medicamentos foram recebidos no 

hospital, pelo que se deve acusar a sua receção. Tal pode ser feito por: 

 fax; 

 correio eletrónico; 

 Interactive Voice Response Systems (IVRS); 

 Interactive Web Response Systems (IWRS); 

 outros. 

Os medicamentos recebidos podem agora ser arrumados. Cada ensaio tem um 

determinado local de armazenamento, no qual os medicamentos são colocados por número de 

tratamento.  

3.1.3 ENCERRAMENTO DE UM ENSAIO CLÍNICO 

 O encerramento de um ensaio clínico é realizado na presença do promotor ou de um 

representante do laboratório. 

 O ensaio só poderá ser arquivado após a receção de um carta oficial de encerramento, 

enviada ou pelo promotor ou pelo laboratório. Posto isto, toda a documentação respeitante ao 

ensaio será arquivada em caixas de arquivo morto, durante 15 anos (Figura 11). A caixa de 

arquivo deve conter: 

 o nome e o código do ensaio; 

 o laboratório do promotor; 

 o serviço de investigação; 

 o investigador no estabelecimento de saúde; 

 a data de encerramento do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período que passei no Setor do Medicamento desenvolver as seguintes atividades na 

área dos Ensaios Clínicos: 

 Receção de medicamentos de um ensaio clínico; 

Figura 11 Ensaios clínicos encerrados 
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 Arquivamento em caixas de arquivo de toda a documentação relativa a ensaios 

clínicos encerrados. 

3.2 AUTORIZAÇÕES TEMPORÁRIAS DE UTILIZAÇÃO (ATU)  

 A utilização de especialidades farmacêuticas que não possuem Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) em França, mas que possuem AIM no estrangeiro ou que estejam 

em desenvolvimento, requer uma autorização temporária de utilização fornecida pela ANSM 
[4]

. 

 As ATUs são concedidas a especialidades farmacêuticas que se destinam a tratar, 

prevenir ou diagnosticar doenças graves e/ou raras, para as quais não se conhece outro 

tratamento ou método de diagnóstico adequado. A sua eficácia e segurança são avaliadas com 

base no conhecimento científico até então disponível. 

 Existem dois tipos de ATU: a ATU nominativa e a ATU de coorte. 

3.2.1 ATU NOMINATIVA 

 A ATU nominativa é emitida para um só paciente, possuindo uma duração limitada que 

pode ir de um dia a um ano. No entanto, há a possibilidade da ATU ser renovada 
[4]

.  

 A ATU nominativa destina-se a medicamentos para os quais a relação 

eficácia/segurança é favorável, à luz das informações científicas disponíveis 
[4]

. 

 A requisição de uma ATU nominativa está a cargo e sob a responsabilidade do médico 

prescritor, que deve efetuar o pedido através de um formulário próprio. Após o seu controlo e 

validação pela PUI, o formulário é enviado à ANSM que pode ou não emitir a ATU.   

 A dispensação de um medicamento requer uma ATU nominativa válida, pelo que 

quando uma ATU perde a validade, o médico prescritor deve emitir novamente um pedido de 

ATU à ANSM. 

3.2.2 ATU DE COORTE 

 Este tipo de ATU diz respeito a um grupo ou subgrupo de pacientes que são tratados e 

monitorizados tendo em conta critérios  previamente definidos num protocolo de utilização 

terapêutica e de recolha de informações 
[4]

. 

 A ATU de coorte é requisitada à ANSM pelo titular dos direitos exploração, que se 

compromete a apresentar um pedido de AIM num período de tempo pré-estabelecido 
[4]

.  

 A emissão de uma ATU de coorte reserva-se a medicamentos presumivelmente muito 

eficazes e possuidores de um perfil de segurança aceitável e que estejam num estado avançado 

do seu desenvolvimento 
[4]

. 

4. ESTUDO DOS RETORNOS NAS ANTENAS 

 O retorno de medicamentos não é apenas uma realidade da farmácia do HBCB, também 

as antenas da farmácia são confrontadas diariamente com esta situação. Por vezes, não tem 

qualquer significado, sendo o resultado normal da saída dos pacientes do hospital ou da sua 

mudança para outro serviço clínico, por exemplo. No entanto, o retorno de medicamentos, para 
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além dos impactes anteriormente mencionados no stock, pode ser indicador de situações que 

devem ser evitadas, de modo a garantir a segurança dos pacientes.   

 Com o objetivo de melhor compreender o motivo dos retornos de medicamentos, fui 

encarregue de acompanhar os preparadores de antenas de diversos serviços clínicos no momento 

de preparação dos carros. Os carros são compostos por gavetas que contêm a medicação dos 

pacientes segundo a cama que lhes foi designada. Os serviços observados foram os seguintes: 

 15º Norte  Serviço de Cardiologia 

 14º Norte  Serviço de Reumatologia 

 8º Norte e Este  Serviço de Pneumologia 

 13º Norte, Este e Oeste  Serviço de Dermatologia/Endocrinologia-

Diabetologia/Gastroenterologia 

 12º Oeste  Serviço de Neurologia 

 11º Este  Serviço de Nefrologia 

 SSR Piaf  Unidade de Cuidados Continuados e de Readaptação 

 10º Norte, Este e Este – Hospital de Semana (HDS)  Serviço de Medicina 

Interna 

 7º Norte e Este  Serviço de Cardiologia 

 6º Norte e Este  Serviço de Cardiologia 

 9º Oeste  Serviço de Pneumologia/Cirurgia Torácica 

 SMIT 3  Serviço de Doenças Infeciosas 

 O meu trabalho consistiu em anotar numa tabela (Anexo IV), previamente elaborada por 

mim com o auxílio da minha orientadora, os medicamentos encontrados em cada gaveta dos 

carros, após o preparador os ter recolhido das enfermarias. Todas as colunas da tabela eram 

preenchidas nesse momento, exceto a relacionada com os motivos do retorno. Para fins 

estatísticos, era também importante perguntar ao preparador o número de camas para os quais 

ele tinha preparado o carro no dia anterior.  

 Posteriormente, os dados recolhidos eram analisados juntamente com minha 

orientadora, recorrendo ao programa Actipidos (Figura 12) que contém toda a terapêutica de 

cada paciente informatizada. Este programa permite também verificar se os medicamentos 

foram ou não administrados ao paciente, entre outras situações. O Actipidos possibilitou-nos 

averiguar quais as causas do retorno dos medicamentos encontrados nas gavetas dos carros, 

sendo possível finalizar o preenchimento da tabela. 
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 Após esta análise, os dados recolhidos foram inseridos numa folha de Excel (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O passo seguinte consistiu no tratamento dos dados: 

 Cálculo da percentagem de retornos por serviço; 

 Determinação da quantidade de retornos por classe farmacológica e cálculo da 

percentagem respetiva; 

 Determinação da quantidade de retornos por motivo de retorno e cálculo da 

percentagem respetiva.  

Figura 13 Folha de Excel contendo os dados recolhidos 

Figura 12 Sistema informático Actipidos 
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 Considerando que um total de 423 gavetas foi preparado no dia anterior à revisão dos 

carros, os resultados foram os seguintes: 

 Percentagem de retornos por serviço (Figura 13): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classes farmacológicas mais retornadas e menos retornadas (figura 14) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 62,5% 10º Este - 
HDS 

• 92,86% 7º Norte 

• 100% 7º Este 

• 56,67% 13º Este 

• 68,42% 13º 
Norte 

• 33,33% 6º Norte 

• 37,5% 6º Este 

• 100% 9º Oeste 

• 92,00% SMIT 3 

• 69,03% TOTAL 

• 36,00% 15º 
Norte 

• 66,67% 14º 
Norte 

• 90,48% 8º Norte 

• 85,71% 8º Este 

• 26,09% 13º Oeste 

• 52,38% 12º Oeste 

• 85,00% 11º Este 

• 90% SSR Piaf 

• 46,67% 10º 
Norte 

• 77,27% 10º Este 

• 21,65% 
Analgés

icos 

• 6,70% 
Bronco
dilatad

ores 

• 5,14% 
Antibió

ticos 

• 0,092% 
Antineo
plásicos 

• 0,092% 
Androg
éneos 

• 0,092% 
Antiséti

cos 

Figura 14 Percentagem de retornos por serviço 

Figura 15 Classes farmacológicas mais retornadas (esquerda) e menos retornadas (direita) 
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 Motivos de retorno mais frequentes e menos frequentes (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 Futuramente, os dados recolhidos sofrerão uma análise estatística mais completa, 

permitindo que as conclusões daí inferidas sejam mais completas e reveladoras da situação 

atual. 

5. REUNIÕES DE STAFF 

 As reuniões de staff consistem em formações clínicas que a PUI do HBCB proporciona 

aos seus farmacêuticos, internos e externos. Estas reuniões decorrem, de um modo geral, de 

duas em duas semanas, às quartas-feiras. Na seguinte tabela estão indicadas as datas das 

reuniões a que assisti bem como os temas tratados nas mesmas. 

Tabela 1 Datas e temas das reuniões de staff 

Datas Temas 

05/02/2014 VALDOXAN® (Servier) 

12/02/2014 XARELTO® (Bayer) 

12/02/2014 Antirretrovirais 

26/02/2014 VOLIBRIS® (GSK) 

12/03/2014 YERVOY® (Bristol-Myers) 

19/03/2014 Vacinação contra o pneumococo 

02/04/2014 Hemostase e reparação tecidular 

 

 

 

 

• 21,56% 

Utilizado 
em 

situações 
particular

es 

• 20,73% 
Motivo 
desconh

ecido* 

• 18,35% 
Não 

adminis
tração 

• 0,367% 
Medica
mento 
pessoal 

• 0,826% 

Alteração 
do horário 

de 
administr

ação 

• 1,001% 

Recusa 
do 

pacient
e 

Figura 16 Motivos de retorno mais frequentes (esquerda) e menos frequentes (direita) 

* Aplicou-se este motivo quando o sistema informático demonstrava que o 

medicamento tinha sido administrado, mas este era encontrado no carro no dia 

seguinte. 
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CONCLUSÃO 

 
 O período de estágio no Setor do Medicamento da PUI do HBCB abriu portas a uma 

realidade que até então era desconhecida para mim. Durante três meses, pude contactar com as 

diversas atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos hospitalares neste setor, tendo sido uma 

excelente oportunidade para pôr prática alguns dos conhecimentos que fui adquirindo ao longo 

de cinco anos de curso.  

 O farmacêutico hospitalar é, sem sombra de dúvida, uma entidade cujas ações têm um 

importante impacte na sociedade, uma vez que recai em si a responsabilidade pela qualidade, 

eficácia e segurança do medicamento no seio dos hospitais. Por este motivo, é dever do 

farmacêutico hospitalar zelar pelo uso racional dos medicamentos  
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ANEXOS 
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Anexo I – Lista de medicamentos a expirar no ano de 2014 
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Anexo II – Ficha de reacondicionamento de medicamentos em doses unitárias 
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Anexo III – Validação do processo de reacondicionamento de formas farmacêuticas 

sólidas efetuada por mim 
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Anexo IV – Tabela utilizada no estudo dos retornos das antenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






