
Cláudia Catarina Duarte Vieira de Castro 

Farmácia Coelho 



i 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Coelho  

 

Abril de 2014 a Julho de 2014 

 

 

 

Cláudia Catarina Duarte Vieira de Castro 

 

Orientador : Dra. Ana Catarina G. S. Mesquita Machado 

_________________________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Irene Rebelo   

_________________________________________________ 

 

Julho de 2014 



ii 
 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, aluna do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo por 

omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais 

declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores 

foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da 

fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de ______ 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimentos 

Não posso deixar de terminar este estágio sem deixar o meu sentido agradecimento a 

todos os que contribuíram para que esta experiência tenha decorrido em pleno. 

Começo por agradecer à Dra. Catarina a oportunidade de fazer este estágio na 

Farmácia Coelho, bem como pela preocupação constante pelo meu bem-estar e 

aprendizagem. À Dra. Elisabete os meu mais sinceros agradecimentos pelo entusiasmo e 

dedicação com que diariamente proporcionava o desenvolver do meu conhecimento e o 

aperfeiçoamento da minha postura enquanto futura farmacêutica. Recordarei para sempre 

com amizade o excelente acompanhamento que senti desde o primeiro ao último dia de 

estágio. Agradeço ainda à Dra. Gisela todas as dicas e conselhos que me tornarão com 

certeza uma melhor profissional. 

 Por fim, não posso deixar de agradecer ao Sr. José, ao Sr. Marcelino e ainda ao Sr. 

Luís pela simpatia com que me receberam na Farmácia Coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Índice 

PARTE 1: Temas desenvolvidos e caso de estudo 

1.1 Teste rápido para deteção de Estreptococos do grupo A ........................................ 1 

       1.1.1 Seleção do tema ........................................................................................... 1 

       1.1.2 Introdução ..................................................................................................... 1 

       1.1.3 Infeções por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A……………………..1 

       1.1.4 Prevenção da propagação ............................................................................ 2 

       1.1.5 Diagnóstico da infeção .................................................................................. 3 

       1.1.6 Impacto clínico dos testes rápidos como auxílio do diagnóstico. ................... 4 

       1.1.7 Há desvantagens no início precoce do tratamento de uma infeção? ............. 5 

       1.1.8 Princípio do teste .......................................................................................... 5 

       1.1.9 Conclusão ..................................................................................................... 6 

 1.2 Proteção solar ........................................................................................................ 7 

       1.2.1 Seleção do tema ........................................................................................... 7 

       1.1.2 Introdução ..................................................................................................... 7 

       1.2.3 Radiação Ultravioleta .................................................................................... 7 

       1.2.4 Fatores de Proteção Solar ............................................................................ 9 

       1.2.5 Fototipos de pele........................................................................................... 9 

       1.2.6 Aplicação do protetor solar e outros conselhos úteis ................................... 10 

       1.2.7 Que protetor solar aconselhar? ................................................................... 11 

       1.2.8 Fotossensibilização ..................................................................................... 12 

       1.2.9 Folheto informativo/ questionário ................................................................ 16 

       1.2.10 Conclusão ................................................................................................. 16 

1.3 Caso de estudo - Dermatologia ............................................................................. 18 

       1.3.1 Seleção do tema ......................................................................................... 18 

       1.3.2 Descrição do caso ....................................................................................... 18 

       1.3.3 Resolução do caso ...................................................................................... 18 

       1.3.4 Dermatofitoses ............................................................................................ 19 

       1.3.5 Tratamento .................................................................................................. 20 

       1.3.6 Conclusão ................................................................................................... 21 

PARTE 2: Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

2.1 Introdução ............................................................................................................. 22 

2.2 Breve apresentação da farmácia .......................................................................... 23 

2.3 Legislação e Fontes de Informação ...................................................................... 23 



v 
 

2.4 Encomendas e aprovisionamento ......................................................................... 24 

       2.4.1 Receção de encomendas ............................................................................ 24 

       2.4.2 Fornecedores .............................................................................................. 25 

       2.4.3 Stocks e vendas .......................................................................................... 25 

2.5 Atendimento .......................................................................................................... 26 

       2.5.1 Prescrições médicas ................................................................................... 27 

                2.5.1.1 Sistemas de comparticipação .......................................................... 27 

                2.5.1.2 Medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes .......................... 28 

       2.5.2 Aconselhamento / intervenção farmacêutica ............................................... 29 

                2.5.2.1 Casos reais de aconselhamento ..................................................... 29 

                2.5.2.2 Casos fictícios de aconselhamento farmacêutico ............................ 31 

       2.5.3 Outros Produtos .......................................................................................... 33 

                2.5.3.1 Medicamentos veterinários .............................................................. 33 

                2.5.3.2 Produtos cosméticos ....................................................................... 33 

2.6 Gestão da Farmácia Comunitária ......................................................................... 33 

       2.6.1 Sistema informático ..................................................................................... 33 

                2.6.1.1 O Sifarma 2000 como ferramenta de gestão………………………….34 

                2.6.1.2 O Sifarma 2000 como ferramenta de Atendimento .......................... 34 

       2.6.2 Conferência de receitas / Faturação............................................................ 35 

2.7 Medicamentos manipulados ................................................................................. 35 

2.8 Serviços prestados ............................................................................................... 36 

2.9 Formações ............................................................................................................ 37 

       2.9.1 Formação Caudalie ® (27/05/2014) ............................................................ 37 

       2.9.2 Formação de Farmacovigilância (29/05/2014) ............................................ 38 

2.10 Marketing ............................................................................................................ 39 

2.11 VALORMED ........................................................................................................ 40 

2.12 Conclusão ........................................................................................................... 40 

2.13 Bibliografia .......................................................................................................... 41 

Anexos ……………………………………………………………………………….……..…43 



1 
 

PARTE 1: Temas desenvolvidos e caso de estudo 

1.1 Teste rápido para deteção de Estreptococos do grupo A 

1.1.1 Seleção do tema 

Em Abril de 2014, começaram a ser realizados na Farmácia Coelho testes rápidos 

de deteção de Estreptococos do grupo A. Como tal, para um maior esclarecimento dos 

doentes que por indicação médica se dirigem à farmácia para realização do referido teste, 

foi-me proposto que desenvolvesse um pouco este tema. Para o público-alvo elaborei um 

folheto com informação simplificada sobre o teste que estão a realizar, e criei ainda uma 

secção onde é identificado o doente, assinalado o resultado do teste (positivo ou negativo), 

e onde se coloca a assinatura do farmacêutico, data e carimbo da farmácia. (ver anexos) 

 

1.1.2 Introdução 

Estreptococos são bactérias Gram-positivas, catalase negativas, anaeróbias 

facultativas, esféricas ou ovoides. Embora os Estreptococos cresçam na presença de 

oxigénio, são incapazes de metabolismo respiratório. Neste grupo as bactérias podem ser 

classificadas como Alfa-hemolíticas (hemólise incompleta conferindo cor esverdeada à 

colónia em agar sangue), Beta-hemolíticas (hemólise completa conferindo um halo claro 

rodeando a colónia em gelose sangue), ou ainda Alfa-primahemolíticos, que é uma 

combinação dos dois tipos anteriores. De salientar que os mais importantes Estreptococos 

patogénicos para o homem são os Beta-hemolíticos. 

Uma outra caraterística usada para distinção de espécies de Estreptococos é a 

presença de um hidrato de carbono específico, que permite a classificação de Lancefield 

em grupos, designados por letras (A a U, excetuando as letra I e J que não têm grupo. 

A maior parte dos Estreptococos que possuem o antigénio A de Lancefield são S. 

pyogenes, que são Beta-hemolíticos e que têm como doenças associadas a faringite, 

impetigo, escarlatina, entre outros, podendo daí advir sequelas como febre reumática e 

glomerulonefrite. [1] 

 

1.1.3 Infeções por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A 

Infeções por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A poderão ser relativamente 

ligeiras, como por exemplo faringite ou impetigo, ou severas, levando por vezes a risco de 
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vida. Este grupo de bactérias pode ainda colonizar o organismo humano sem causar 

quaisquer sintomas (portadores assintomáticos). 

A propagação deste grupo de bactérias pode ocorrer por contacto com secreções 

do nariz ou garganta infetados, ou então pelo contacto com feridas infetadas da pele. 

Portadores assintomáticos poderão também ser propagadores, embora a probabilidade de 

contágio de terceiros por parte destas pessoas seja muito menor.  

A severidade da infeção por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A aumenta 

quando estas bactérias atingem partes do organismo, como sejam a corrente sanguínea, 

o músculo ou pulmões. Como exemplos de doenças muito severas, embora pouco comuns 

provocadas por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A refiro dois: 

i) fasciite necrosante, também conhecida por bactéria comedora de carne, que tem 

capacidade de rapidamente destruir músculo, tecidos, gordura e pele.  

ii) síndrome do choque tóxico por Estreptococos, no qual a pressão sanguínea decai 

rapidamente, levando à falência dos órgãos.  

A pneumonia, menos invasiva e severa, é também uma doença passível de ser 

provocada por estas bactérias. [2] 

 

1.1.4 Prevenção da propagação 

O recurso a determinados antibióticos é geralmente eficaz na prevenção da 

propagação destas bactérias. Contudo, para tal, é de particular importância que o número 

de dias de tratamento e horas de toma sejam respeitados. Também para prevenção da 

propagação de infeções por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A devem-se tomar 

medidas como lavagem das mãos, nomeadamente após espirrar ou tossir, bem como 

antes de preparação de comida. Poderá ainda proceder-se ao isolamento dos indivíduos 

infetados, principalmente na fase sintomática que é mais contagiosa. Esta medida é de 

particular importância em crianças frequentadoras de infantários, na medida em que a 

proximidade física nestas instalações costuma ser elevada, estando a propagação da 

infeção inevitavelmente potenciada. Caso se confirme um infeção por Estreptococos Beta-

hemolíticos do grupo A, o indivíduo infetado deverá permanecer o mais isolado possível do 

contacto com outras pessoas, pelo menos até 24 horas após o início da antibioterapia.  

Não é provável que superfícies e objetos sejam uma fonte de contágio, no entanto 

aquando de uma infeção na garganta por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A, a 

partilha de por exemplo talheres e copos pode promover a propagação, devendo ser 

evitada. [2] 
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1.1.5 Diagnóstico da infeção 

Relativamente à pele, todas as feridas devem ser mantidas limpas e vigiadas no 

que se refere a possíveis sinais de infeção, com sejam vermelhidão, inchaço e dor no local 

da ferida. Alguém com sinais de ferida infetada e que simultaneamente desenvolva febre 

deve procurar assistência médica logo que possível. 

Infeções na garganta devem ser avaliadas por um médico devendo de preferência 

ser efetuados testes para confirmar a etiologia da infeção. [2] Os sinais e sintomas de uma 

faringite provocada por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A não são específicos, 

tornando difícil o diagnóstico. Uma forma de confirmação da etiologia de uma “dor de 

garganta” consiste na cultura de um esfregaço de garganta em placa de agar sangue, tendo 

este sido o procedimento padrão durante cerca de cinco décadas. Contudo, este método 

de diagnóstico traz desvantagens, nomeadamente a nível do tempo necessário até ao 

crescimento da cultura, para validação dos resultados. 

Com a necessidade de um diagnóstico menos demorado começaram a surgir no 

mercado métodos rápidos de identificação de Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A 

a partir de esfregaços da garganta. Estes testes rápidos envolvem uma etapa de extração 

acídica que solubiliza os hidratos de carbono da parede celular deste grupo de bactérias, 

e a sua presença é identificada através de uma reação imunológica. Apesar de mais 

dispendiosos, estes testes rápidos obtêm resultados muito mais rápidos, permitindo uma 

rápida identificação e consequentemente uma decisão mais atempada do tratamento 

adequado. Reduz-se assim o risco de propagação da infeção, e o regresso mais célere do 

paciente ao quotidiano habitual. 

A decisão do médico para o recurso ou não a testes rápidos para deteção de 

Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A é racional baseando-se em vários parâmetros, 

e não apenas num conjunto de sintomas, sendo exemplos: 

 Em climas temperados, como é o caso de Portugal, uma faringite provocada por 

Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A é uma doença que ocorre com muito 

mais frequência no inverno e primavera, e em idades compreendidas entre os 3 e 

os 18 anos. 

 Informação da incidência de um elevado número de casos na comunidade de 

infeção por estas bactérias 

 Informação da incidência de um elevado número de casos na comunidade de 

infeção por um agente vírico específico de faringite. 

 História de um contacto próximo com um caso bem documentado de infeção por 

Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A. 
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O uso seletivo destes métodos de diagnóstico não só aumenta a possibilidade de o 

resultado dar positivo (elevada sensibilidade), como ainda aumenta a probabilidade de um 

resultado positivo ser efetivamente positivo (elevada especificidade). [3] 

 

1.1.6 Impacto clínico dos testes rápidos como auxílio do 

diagnóstico. 

Para avaliar o impacto clínico destes testes rápidos para o diagnóstico de faringite 

por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A é importante analisar cuidadosamente a 

necessidade e importância do diagnóstico e tratamento desta situação, sendo uma das 

principais razões a prevenção de febre reumática aguda. A prevenção primária da febre 

reumática aguda (prevenção do episódio inicial) depende da correta identificação da 

infeção no trato respiratório superior por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A em 

todos os pacientes infetados, bem como da erradicação da infeção por recurso a 

antibioterapia. Neste caso, não é necessário que o diagnóstico seja muito rápido, podendo 

mesmo a antibioterapia ser iniciada 9 dias após o início da infeção, sendo igualmente 

efetivo na prevenção da febre reumática aguda. No entanto, para que a prevenção primária 

seja efetiva, é essencial que o teste de diagnóstico usado tenha um elevado grau de 

sensibilidade, de forma a serem identificadas todos os pacientes com faringite infetados 

por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A e portanto com risco de desenvolvimento 

febre reumática. 

Uma segunda razão centra-se na redução da morbilidade aguda associada. Está 

demonstrado que em pacientes que recebam tratamento imediato com antibióticos 

apropriados, os sinais e sintomas desaparecem mais rapidamente em comparação com 

pacientes cujo tratamento é mais tardio. 

Alguns pacientes, mesmo sem antibioterapia adequada, podem tornar-se 

assintomáticos alguns dias após o início da infeção, embora continuem a ser contagiosos, 

retornando ao trabalho/escola, conduzindo portanto à propagação da infeção. Em 

contraste, 95% dos pacientes tratados, em 24 horas após o início do tratamento deixam de 

ser contagiosos, podendo regressar com segurança às suas atividades diárias. 

Por fim, o diagnóstico e tratamento de uma faringite provocado por Estreptococos 

Beta-hemolíticos do grupo A podem prevenir o desenvolvimento de complicações 

supurativas, como o caso de abcessos peritonsilares e retrofaríngeos, bem como 

linfoadenites cervicais. Embora se saiba que o uso de antibióticos no tratamento de 

infeções provocadas por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A claramente reduz a 

incidência destas sequelas supurativas, não está claro se o tempo decorrido até ao início 

do tratamento terá relevância na eficácia da prevenção destas sequelas. O recurso a testes 
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rápidos para o diagnóstico não traz vantagem em relação às placas de agar sangue para 

a prevenção das sequelas acima descritas. [3] 

 

1.1.7 Há desvantagens no início precoce do tratamento de 

uma infeção? 

Tem sido questionado e estudado se haverá desvantagens no diagnóstico precoce 

e rápido início de tratamento antimicrobiano aquando de uma infeção por Estreptococos 

Beta-hemolíticos do grupo A. Há quem defenda a possibilidade de tais ações interferirem 

com o desenvolvimento de imunidade, que consequentemente possa resultar numa 

recorrência mais elevada em adultos suscetíveis. No entanto, embora a terapia 

antimicrobiana possa interferir na produção de anticorpos específicos (anti-M), não existe 

evidência bem documentada de que uma terapia iniciada precocemente possa aumentar 

a incidência de infeções na faringe por Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A numa 

população com idades mais avançadas que a população alvo habitual, ou seja, com idades 

superiores a 18 anos.  

Pichichero et al. reportaram que pacientes com faringite provocada por 

Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A que foram tratados imediatamente com 

penicilina tiveram um número significativamente maior de recorrências que pacientes 

tratados com mais de 48 horas após o diagnóstico. No entanto, esta investigação peca por 

falta de serotipagem bem como pela impossibilidade de distinção de infeções recorrentes 

de novas infeções. [3] 

 

1.1.8 Princípio do teste 

A amostra é recolhida na parte posterior da faringe, amígdalas e outras áreas 

inflamadas, com recurso a uma zaragatoa. 

Como já foi referido, o hidrato de carbono que 

serve de antigénio é num primeiro passo extraído por 

extração química. Na cassete, estes antigénios 

conjugam-se com anticorpos policlonais, sendo que 

esta mistura se desloca por capilaridade ao longo da 

membrana, conjugando-se com anticorpos anti-

Estreptococos do grupo A, que se encontram aderidos 

na região teste. É necessário ter atenção ao facto de 

que se a quantidade de antigénio na amostra for inferior 

os níveis de deteção o resultado será um falso negativo. 

Positivo Negativo 

Figura 1 Cassetes usadas para teste 
rápido de Estreptococos do grupo A [4] 
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Para o teste ser validado terá obrigatoriamente que aparecer uma banda na zona do 

controlo. Ao observar a figura 1, pode-se afirmar que ambos os testes são válidos, visto 

aparecer a banda no espaço para o controlo. Na mesma figura, na cassete da esquerda 

observa-se um resultado positivo pois surgiu uma banda na zona “teste”, enquanto na 

cassete da direita se observa um resultado negativo. [4] 

 

1.1.9 Conclusão 

Tendo em consideração todas as questões anteriormente referidas, torna-se 

evidente que, apesar das suas limitações, o uso de testes rápido de diagnóstico aumenta 

significativamente a taxa de tratamento em pacientes com faringite devido a infeção por 

Estreptococos Beta-hemolíticos do grupo A comparativamente com o uso de placas de 

agar sangue ou da avaliação clínica por si só. 

É ainda importante ter em consideração que a grande parte dos pacientes com 

faringite aguda não possuem uma infeção estreptocócica ou sequer bacteriana pelo que 

uma terapia por antibióticos não traz qualquer vantagem. Deste modo, um resultado 

negativo num teste rápido de diagnóstico razoavelmente sensível pode evitar o uso 

desnecessário de antibióticos que tanto tem vindo a contribuir para a problemática tão atual 

da resistência a estes medicamentos. 
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1.2 Proteção solar 

1.2.1 Seleção do tema 

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu desde meados da primavera até 

pleno verão pelo que me deparei-me com uma procura de protetores solares bastante 

significativa. No entanto, apercebi-me também de alguma falta de informação da população 

no que se refere à proteção solar, tendo então decidido desenvolver um pouco este tema 

na farmácia, procurando sensibilizar a população para uma exposição ao sol segura e 

simultaneamente agradável. 

Para a população que frequenta a farmácia desenvolvi um pequeno questionário 

acerca da sua postura perante o sol, bem como um folheto com conselhos úteis e 

informações relevantes na área da proteção solar (ver anexos). Após responderem ao 

questionário eu dava uma breve explicação do folheto que desenvolvi, fazendo com que 

as pessoas pudessem comparar as suas respostas ao questionário com o que é de facto 

correto. 

 

1.1.2 Introdução 

Os produtos de proteção solar desempenham um papel crucial na manutenção da 

integridade da pele, representando uma arma altamente eficiente de entre o arsenal de 

ações e precauções a ter durante a exposição solar. 

De há uns anos para cá, as indústrias cosméticas têm vindo a desenvolver produtos 

com uma performance de proteção solar cada vez melhor, ao mesmo tempo que as 

texturas que vão surgindo no mercado são mais agradáveis e portanto atrativas para o 

consumidor. 

As alterações climatéricas com que o planeta Terra se tem vindo a deparar têm 

facilitado o alcance da superfície terrestre dos raios solares mais nocivos à saúde humana. 

Com conhecimentos científicos bastante aprofundados na área, bem como devido à grande 

proximidade que este tem com a população em geral, o farmacêutico deverá procurar 

sensibilizar as pessoas para uma exposição solar responsável, esclarecendo dúvidas e 

aconselhando da melhor forma que lhe for possível. [5] 

 

1.2.3 Radiação Ultravioleta  

A tão falada radiação ultravioleta (UV) emitida pelo sol, faz parte do espectro de luz 

eletromagnética. Tendo em conta o comprimento de onda em que se insere, a radiação UV 
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pode dividir-se em UVA (320-400 nm), UVB (290-320 nm) e ainda UVC, com comprimentos 

de onda ainda menores, que não atingem a atmosfera terrestre uma vez que são 

absorvidas pela camada de ozono. 

 

Radiação Ultravioleta e cancro de pele 

As radiações ultravioleta têm a capacidade de produzir mutações genéticas na 

medida em que promovem o dano no DNA das células da pele, podendo, como é 

conhecido, provocar cancro de pele. Quer o Departamento da Saúde e dos Serviços 

Humanos dos Estados Unidos da América, Quer a Organização Mundial de Saúde 

identificaram os raios UV como carcinogénicos humanos, sendo a radiação UV 

considerada a principal causa de cancros de pele que não melanomas, incluindo o 

carcinoma das células basais, e o carcinoma das células escamosas. Vários especialistas 

defendem também que, especialmente para pessoas com pele clara, a radiação UV 

desempenha também um papel chave no aparecimento de melanoma, a forma mais mortal 

de cancro de pele. 

UVA 

Os raios UVA representam mais de 95% da radiação UV que atinge a superfície 

terrestre. Estes raios são capazes de penetrar as nuvens, estão presentes de forma mais 

ou menos uniforme durante todo o dia bem como durante todo o ano, e penetram a pele 

mais profundamente que os raios UVB, potenciando o seu envelhecimento como por 

exemplo o aparecimento de rugas e de manchas (fotoenvelhecimento). 

Durante muitos anos, acreditou-se que os raios UVA não causavam danos significativos 

na epiderme, que é onde a maior parte dos cancros de pele ocorrem. Estudos feitos nas 

últimas duas décadas revelam que os raios UVA danificam queratinócitos da camada basal 

da epiderme. Neste contexto, está provado que a radiação UVA contribui e pode mesmo 

iniciar o desenvolvimento de cancro de pele. 

A radiação UVA é a que mais promove o tão desejado aspeto bronzeado da pele, 

sendo estes os raios usados nos solários. No entanto, este aumento de pigmentação deve-

se ao danos do DNA de células da pele, resultando de uma tentativa da própria pele de 

prevenir danos futuros. 

As lâmpadas de alta pressão usadas nos solários emitem radiação UVA 12 vezes 

superior à emitida pelo sol. Não se torna deste modo surpreendente que, pessoas que 

frequentem solários tenham um risco 2,5 vezes superior para desenvolver carcinoma das 

células escamosas e um risco 1,5 vezes superior de desenvolver carcinoma das células 

basais. De acordo com dados recentes, o uso de solários por jovens aumenta nestes o 

risco de desenvolverem melanoma em 75%.[6] 
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UVB 

Os raios UVB representam a principal causa de queimaduras solares, tendendo a 

danificar as camadas mais superficiais de epiderme. Estes raios desempenham um papel 

chave no desenvolvimento do cancro de pele, mas também contribuem para o aumento da 

pigmentação da pele e para o fotoenvelhecimento. A sua intensidade varia com a estação, 

a localização geográfica bem como com a hora do dia. Deste modo, recomenda-se que, 

nomeadamente nos meses de verão, se evite ao máximo a exposição solar entre as 10 

horas da manhã e as 4 horas da tarde. Também em zonas de elevada altitude a radiação 

UVB é mais perigosa, bem como em zonas de elevada refletividade da luz solar (ex: neve). 

[6] 

 

1.2.4 Fatores de Proteção Solar 

A eficácia de um protetor solar na proteção contra a radiação UVB é medida através 

de um fator de proteção solar (FPS). O FPS não representa a quantidade de proteção per 

se, mas indica sim quanto tempo demora até que os raios UVB provoquem eritema na pele, 

na qual foi aplicado um protetor solar, em comparação com a quantidade de tempo que 

demora até que os raios UVB provoquem eritema numa pele desprotegida. Deste modo, 

um FPS de 15 significa que quem o aplicou vai demorar 15 vezes mais tempo a 

desenvolver eritema provocado por radiação UVB do que se não tivesse aplicado qualquer 

proteção.  

Ao contrário do que seria intuitivo, um FPS não varia proporcionalmente com a 

percentagem de raios UVB que filtra, isto é, um FPS de 30 não tem o dobro da potência de 

um FPS de 15. Um FPS de 15 filtra 93% da radiação UVB, um FPS de 30 filtra 97% e um 

FPS de 50 filtra 98%. [6] 

 

1.2.5 Fototipos de pele 

A suscetibilidade da pele para os efeitos nocivos da radiação não é uniforme de 

indivíduo para indivíduo, estando as variações determinadas geneticamente. A existência 

de uma classificação dos tipos de pele torna-se útil, na medida em que permite orientar as 

medidas de proteção. Atualmente, a classificação mais utilizada é a proposta por 

Fitzpatrick. Esta classificação divide-se em 6 tipos, de acordo com o histórico de anteriores 

exposições à radiação solar e com certas caraterísticas étnicas. (Tabela 1) [7] 
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Tabela 1 Classificação de tipos de pele proposta por Fitzpatrick [8] 

Fototipos de pele 

Tipo I 
Queimadura solar frequente e fácil 

Pigmentação nula ou quase nula 

Tipo II 
Queimadura solar frequente e fácil 

Pigmentação discreta às vezes 

Tipo III 
Queimadura solar rara 

Pigmentação constante 

Tipo IV 
Queimadura solar raríssima ou ausente 

Pigmentação constante e intensa 

Tipo V Raças moderadamente pigmentadas 

Tipo VI Raça negra 

 

1.2.6 Aplicação do protetor solar e outros conselhos úteis 

Os protetores solares ajudam a proteger a pele do aparecimento de cancro, e ainda 

previnem o envelhecimento prematuro da mesma. No entanto, estes não serão efetivos a 

não ser que aplicados corretamente. 

Algumas considerações importantes para a correta aplicação de um protetor solar são: 

 Um protetor solar deve ser aplicado generosamente antes do início da exposição. 

Isto porque demora cerca de 15 minutos para que o protetor solar seja absorvido e, 

portanto, para que este comece a exercer a sua ação protetora. 

 Um protetor solar deve ser aplicado em quantidades generosas (2mg/cm2) por 

todas as áreas expostas do corpo. Zonas como orelhas, costas do pé, couro 

cabeludo de pessoas sem cabelo, bem como zonas menos acessíveis como é o 

caso das costas, não devem ser esquecidas. 

 O protetor solar deve ser reaplicado em média a cada duas horas, ou então após 

longos períodos na água ou transpiração intensa. 

 A nossa pele está exposta aos potenciais danos provocados pelo sol mesmo em 

dias encobertos e no inverno. Deste modo, o uso de um protetor solar, 

nomeadamente na face e mãos, que são zonas extremamente expostas, deverá 

ser uso corrente durante todo o ano.  

 Os óculos de sol que contêm filtros UV nas lentes são um utensílio de importância 

inegável para a proteção dos danos nocivos das radiações UV em zonas tão 

sensíveis como os olhos e a zona periocular. [8] 
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 1.2.7 Que protetor solar aconselhar? 

Na escolha do protetor solar ideal para cada um há diversos parâmetros que devem 

ser tidos em consideração. Um bom protetor solar deve possuir algumas caraterísticas que 

são fundamentais. Em primeiro lugar deve ser resistente à água, de modo a manter uma 

elevada atividade, mesmo depois do banho ou após transpiração. Esta propriedade 

depende da natureza dos princípios ativos, mas também da formulação do veículo. A Food 

and Drug Administration (FDA) define protetor solar resistente à água como aquele que 

após 40 minutos de imersão em água, o FPS permanece efetivo. 

Um bom protetor solar deve também ser cosmeticamente bem concebido, de modo a que 

a sua utilização seja bem aceite. Nenhum protetor solar dever ter uma ação irritativa local, 

nem conter substâncias suscetíveis de criarem problemas de sensibilização. Por fim, é 

indispensável que seja eficaz na proteção contra as radiações nocivas, cujos efeitos se 

pretende neutralizar. [9]  

Em relação à proteção contra a radiação UVB, a Academia Americana de 

Dermatologia recomenda a aplicação de um FPS de 30 ou superior. 

Um exemplo de um filtro contra a radiação UVB é o ácido para-aminobenzóico (PABA). 

Como anteriormente descrito, não só as radiações UVB são prejudiciais, mas também as 

UVA promovem dano da pele, podendo mesmo iniciar ou 

potenciar o aparecimento de cancro de pele. Deste modo, 

na escolha de um protetor solar deve sempre garantir-se 

que além de proteção contra as radiações UVB, este 

também garanta proteção UVA. São os denominados 

protetores solares de largo espectro, que na embalagem, 

além de indicarem o FPS, possuem também o símbolo da 

figura 2. [10] 

 

No entanto, não existe um valor que nos diga quão bom é um protetor solar a bloquear 

os raios UVA e portanto, em relação à proteção UVA é necessário prestar atenção aos 

ingredientes presentes na formulação. Para ser efetivo na proteção contra a radiação UVA, 

um protetor solar deve conter no rótulo pelo menos um dos seguintes ingredientes 

denominados segundo a International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI): 

 Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid, presente em protetores solares de 

marcas como L’oreal ® e Anthelios ®; 

 Butyl Methoxydibenzoylmethane, presente em protetores solares de marcas como 

ROC ®; 

Figura 2 - Símbolo presente 
em embalagens de protetores 
solares, que garante a 
presença de filtros que 
protegem da radiação UVA[10] 
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 Titanium dioxide ou zinc oxide são as opções mais antigas e menos dispendiosas 

para proteção contra raios UVA. Os protetores mais antigos que usavam estes 

ingredientes eram cosmeticamente muito desagradáveis, na medida em que 

tornavam a formulação difícil de espalhar, fornecendo ainda uma coloração 

esbranquiçada à pele. No entanto, nos dias que correm, estes ingredientes estão 

presentes numa grande parte dos protetores solares à venda no mercado, mas 

devido a novas técnica de fabrico já não conferem à formulação os problemas de 

cosmeticidade de antigamente. 

Na seleção de um protetor solar para bebés ou crianças é importante ter em atenção 

que nestas idades a pele é mais sensível do que por exemplo a pele de um adulto, devendo 

ser evitados protetores solares com filtros como o ácido para-aminobenzóico e 

benzofenonas. Os protetores solares pediátricos têm na sua formulação ingredientes 

menos prováveis de causarem irritação, como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, uma 

vez que ao contrário dos filtros químicos, estes não são absorvidos. Em relação a bebés 

com idade inferior a 6 meses, a American Academy of Pediatrics recomenda que estes não 

sejam diretamente expostos ao sol, mesmo após aplicação de proteção solar. 

Adultos com pele sensível ou condições como rosácea devem também optar por protetores 

solares pediátricos, uma vez que os filtros químicos são muitas vezes potenciadores destes 

problemas. Estes indivíduos devem ainda procurar escolher um protetor solar sem álcool, 

sem perfume e sem conservantes enquanto individuos com pele oleosa ou com tendência 

acneica têm também várias opções no mercado de formulações não comedogénicas, e 

portanto adaptadas ao seu tipo de pele. [11] 

 

1.2.8 Fotossensibilização 

Fotossensibilização de contacto 

Diversos fármacos e produtos cosméticos, quando em contacto com a pele e após 

exposição desta à luz solar, podem conduzir à formação de fotoprodutos patogénicos, que 

desencadeiam reações anormais. 

O fotoproduto poderá possuir uma ação patogénica direta, e aí diz-se estar na 

presença de uma reação fototóxica, ou pode constituir um alergénio, que irá desencadear 

uma reação imunológica, falando-se, então, em fotoalergia. 

 

Fotossensibili
zante luz solar fotoproduto

ação 
patogénica

Fotossensibilizante luz solar
fotoproduto 

tóxico
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A formação do fotoalergénio pode verificar-se de duas formas diferentes. Existem 

situações em que o próprio fotossensibilizante é um hapteno e o papel da radiação consiste 

somente na promoção da sua ligação a uma proteína, formando-se o fotoalergénio. 

Em outros casos, o agente fotossensibilizante é um pro-hapteno, sendo que o papel 

da radiação vai ser transforma-lo num hapteno que só assim se liga a uma proteína, 

formando então o alergénio. 

 

 

 

 

 

 

Em geral, os compostos que atuam por um mecanismo fotoalérgico podem também 

ter uma ação fototóxica. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 Exemplos de compostos de comum aplicação cutânea e que são fototóxicos ou fotoalergénios [12] 

Compostos fototóxicos Fotoalergénios 

Alcaträo e derivados  

- antraceno  

- fenantreno  

- benzopireno  

Psoralenos  

Corantes  

- eosina  

- acridina  

- antraquinona  

Cádmio 

Salicilanilidas halogenadas e compostos 

semelhantes  

Prometazina  

Clorpromazina  

PABA e ésteres  

Cinamatos 

Sulfonamidas  

Buclosamida  

6-metilcumarina  

Difenidramina  

Bálsamo do Perú  

Cobalto  

Ácidos liquénicos  

Fotossensibili-
zante proteína luz solar fotoalergénio

Fotossensibilizante luz solar fotoalergénio

Fotossensibilizante luz solar hapteno

hapteno proteína fotoalergénio
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Clinicamente as fotodermatoses de contacto caraterizam-se por dermites agudas, 

sub-agudas ou crónicas das áreas expostas. O quadro clínico de uma reação fototóxica 

será diferente do quadro de uma reação fotoalérgica (tabela3). A extensão da dermatose 

vai depender não só da área exposta, mas também com a natureza do fotossensibilizante. 

Em reações fotoalérgicas a área da pele atingida poderá mesmo ultrapassar a área 

exposta. 

Tabela 3 Caraterísticas de reações fototóxicas e de reações fotoalérgicas [12] 

 

 

Em princípio, o prognóstico das fotodermatoses de contacto será bom, 

desaparecendo as lesões desde que se evite o contacto com a substância responsável. 

Numa reação fotoalérgica este processo poderá ser mais demorado. 

 

Frulânia  

Benzidamina 

Reações fototóxicas Reações fotoalérgicas 

Frequentes 

Podem surgir no primeiro contacto 

Exigem concentrações grandes do 
fotossensibilizante 

São desencadeadas por pequenas 
amplitudes de radiação 

Ausência de reações cruzadas 

Ausência de mecanismo imunológico 

Prova de estimulação linfocitária 
negativa 

Localização exclusiva nas áreas 
expostas 

Histologicamente predominam as 
alterações epiteliais 

Evolução curta após a supressão do 
fotossensibilizante 

Pigmentação residual frequente 

Raras 

Nunca surgem no primeiro contacto 

Podem ocorrer com concentrações 
mínimas do fotossensibilizante 

São desencadeadas por amplitudes 
largas de radiação 

Possibilidade de reações cruzadas 

Mecanismo imunológico 

Prova de estimulação linfocitária por 
vezes positiva 

Possibilidade de extensão a áreas 
cobertas 

Histologicamente predominam os 
fenómenos dérmicos 

Evolução arrastada após a supressão do 
fotossensibilizante 

Pigmentação residual rara ou nula 
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Fotossensibilização sistémica 

Existe um elevado número de medicamentos usados via sistémica que podem 

sensibilizar a pele para a radiação solar. Esta fotossensibilização induzida por fármacos 

pode ocorrer por mecanismos de fototoxicidade ou por mecanismos fotoalérgicos. [7] 

Tabela 4 - Lista de fármacos comummente fotossensibilizantes [7] 

Fármacos comummente fotossensibilizantes 

Antibióticos 
 Tetraciclinas 

 Fluoroquinolonas ex. 

ciprofloxacina 

 Sulfonamidas 

Anti-inflamatórios não esteróides 
 Ibuprofeno 

 Naproxeno 

 Celecoxib 

Diuréticos  
 Furosemida 

 Bumetanida 

 Hidroclorotiazida 

Retinóides 
 Isotretinoina 

 Acitretina 

Hipoglicemiantes 
 Sulfonilureias (ex. glipizida) 

Neuroléticos 
 Fenotiazinas (ex. clorpromazina) 

(Figura 3) 

Outros fármacos 
 Amiodarona 

 Diltiazem 

 Quinina 

 Quinidina 

 Hidroxicloroquina 

 Enalapril 

 Dapsona 

http://www.dermnetnz.org/treatments/tetracycline.html
http://www.dermnetnz.org/treatments/isotretinoin.html
http://www.dermnetnz.org/treatments/acitretin.html
http://www.dermnetnz.org/treatments/hydroxychloroquine.html
http://www.dermnetnz.org/treatments/dapsone.html
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O principal objetivo do tratamento é 

identificar o agente fotossensibilizante e, se 

possível, evita-lo. Em casos de tratamentos 

crónicos em que a medicação não possa ser 

descontinuada, é importante aconselhar os 

pacientes a seguirem estratégias de proteção 

solar, incluindo o uso de protetores solares 

e/ou de roupas com proteção dos raios 

solares. Na tabela 4 estão listados alguns 

medicamentos que com alguma frequência 

provocam reações de fotossensibilização. [12] 

 

1.2.9 Folheto informativo/ questionário 

No sentido de alertar as pessoas que diariamente aparecem na Farmácia Coelho 

para a importância de uma exposição solar responsável, foram disponibilizados, na zona 

do balcão de atendimento, os folhetos que elaborei para que pudessem ser lidos e 

recolhidos por quem estivesse interessado. Abordei entre os dias 30 de Junho e 4 de Julho, 

22 indivíduos do sexo feminino com idades compreendidas entre os 31 e os 65 anos. 

Todas as inquiridas afirmaram que todos os anos durante o verão se expunham ao sol e 

que aplicavam o protetor antes da exposição. Apenas 9% disse reaplicar o protetor de duas 

em duas horas (o tempo recomendado) e apenas cerca de 41% aplica proteção solar de 

rosto durante todo o ano. 

As mulheres abordadas mostraram-se bastante recetivas a ouvir a minha breve 

apresentação do folheto e a maior parte mostrou-se muito surpreendida quando lhes falei 

do potencial fotossensibilizante de alguns medicamentos, dizendo mesmo que iam 

começar a prestar mais atenção às bulas dos medicamentos. 

 

1.2.10 Conclusão 

A atitude da população em geral perante o sol nem sempre é a mais correta, muitas 

vezes até devido a desinformação acerca dos malefícios que podem advir de uma, ou 

mesmo de sucessivas exposições sem a devida proteção.  

O farmacêutico pode e deve desempenhar um papel fulcral na educação para a 

saúde da população no que se refere à temática “proteção solar”, fornecendo informação 

relativamente aos riscos da exposição, ao uso correto do protetor solar, bem como 

consequências a curto e longo prazo de exposições insuficientemente protegidas. 

Figura 3 - Reação de fotossensibilização 
provocada por uma fenotiazida [12] 
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Considero também boa prática do farmacêutico, nomeadamente na altura do verão, 

fornecer informação acerca de uma possível atividade fotossensibilizante relativamente 

aos medicamentos/ produtos cosméticos que o doente esteja a adquirir na sua farmácia. 

Relativamente ao questionário e ao folheto informativo que desenvolvi, considero 

ter atingido o objetivo de sensibilização pretendido.  
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1.3 Caso de estudo - Dermatologia 

1.3.1 Seleção do tema 

Durante o meu estágio em farmácia comunitária verifiquei uma enorme procura 

deste estabelecimento pela população em geral, nomeadamente pessoas de classes 

económicas inferiores, com o objetivo de serem aconselhadas no tratamento das mais 

variadas lesões cutâneas.  

Decidi abordar este caso que ocorreu durante o meu estágio visto considerar a 

intervenção farmacêutica relevante e acertada. 

 

1.3.2 Descrição do caso 

Senhora com cerca de 50 anos chega à farmácia 

com lesões avermelhadas e descamativas nas pregas 

submamárias. Estas lesões apresentavam-se como 

pápulas eritematosas com uma forma grosseiramente 

circular e de contornos irregulares. A paciente queixou-se 

ainda de prurido. 

A figura 4 representa uma lesão bastante 

semelhante àquela apresentada pela paciente em questão. 

 

1.3.3 Resolução do caso 

O atendimento realizou-se numa zona resguardada da farmácia, de modo a garantir 

o máximo de privacidade. Após observação cuidadosa da lesão chegou-se à conclusão de 

se tratar de uma dermatofitose ou tinha. Como tal, o tratamento mais adequado passa pela 

aplicação tópica de um antifúngico. Para o caso em questão foi aconselhado o Clotrimazol 

10mg/g em creme. Na seleção da forma farmacêutica foi tido em consideração o facto de 

se tratar de uma zona relativamente pequena e não pilosa, visto que em zonas muito 

extensas ou com muito pelo um creme não seria a melhor opção. Na escolha da substância 

ativa teve-se em atenção não só a garantia de uma boa ação antifúngica, mas também os 

níveis de stock da farmácia. A senhora foi ainda aconselhada a aplicar o antifúngico duas 

vezes ao dia, em pele perfeitamente limpa e seca. Foi solicitado que a paciente se dirigisse 

à farmácia na semana seguinte para que se pudesse fazer a avaliação da progressão do 

tratamento. 

Figura 4 -  Dermatofitose humana 
[13]  
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Tal como acordado, a paciente apareceu na farmácia uma semana após a primeira 

visita, e quando questionada acerca do seu problema na pele respondeu que não tinha 

verificado grandes alterações, apesar de já não sentir tanta comichão. Fez-se de novo a 

avaliação visual e verificamos que apesar de uma notória regressão da lesão, a zona 

encontrava-se ainda um pouco inflamada, muito provavelmente devido ao atrito constante 

com o sutiã. Neste sentido foi aconselhado um creme com a combinação Miconazol 

20mg/g + Hidrocortisona 10mg/g. A introdução de um creme que incluísse um 

corticosteroide de ação tópica (hidrocortisona) teve como objetivo o alívio dos sintomas de 

inflamação, com melhoria do aspeto da lesão e consequentemente um aumento do 

conforto percecionado pela paciente. O facto de já ter usado previamente um antifúngico 

aliado ao facto do corticosteroide em questão estar também associado a um antifúngico, 

vão prevenir a propagação da lesão (ao invés da sua diminuição, situação tão recorrente 

aquando do uso isolado de corticosteroides em infeções fúngicas, devido ao seu potencial 

imunossupressor). 

A paciente foi aconselhada a utilizar o creme até ao alívio dos sintomas de 

inflamação, no máximo durante uma semana, e depois continuar o tratamento com o 

primeiro creme que lhe foi indicado (somente antifúngico), pelo menos até uma semana 

após o total desaparecimento da lesão. Nessa mesma semana a paciente apareceu na 

farmácia, bastante satisfeita com os resultados do tratamento que lhe tinha sido 

aconselhado. 

 

1.3.4 Dermatofitoses 

Designam-se por dermatofitoses ou tinhas, doenças causadas por fungos 

dermatófitos. Os agentes mais frequentes que causam dermatofitoses são o Microsporum 

canis e o Tricophytum rubrum, podendo estes infestar quer a pele, quer as unhas e cabelos. 

Relativamente às lesões da pele, estas têm várias caraterísticas comuns às apresentadas 

no caso clínico anterior, sendo elas o aparecimento de pápulas eritematosas de 

crescimento centrífugo, assumindo a lesão um aspeto razoavelmente circular e aparente 

cura central. Os contornos da lesão são irregulares e o bordo elevado e descamativo. 
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No que se refere a dermatofitoses das unhas, as 

designadas onicomicoses, estas surgem com maior 

frequência nas unhas pés, atingindo habitualmente no 

início somente uma unha. No entanto, a instalação do 

fungo nas restantes unhas ao longo do tempo é comum. 

A lesão inicial manifesta-se geralmente como uma 

mancha branca a amarelada num bordo da unha (figura 

5), com posterior alastramento por toda a unha. 

Por fim, as dermatofitoses do couro cabeludo, 

situação mais frequente nas crianças, e que pode ser 

dividida em três tipos clinicamente distintos: a Dermatofitose microspórica caracteriza-se 

pelo aparecimento de várias áreas de alopécia circulares, visualizando-se cotos de cabelo 

fraturado (figura 6); na tricofítica, a lesão de alopécia pode ser única, circular, de superfície 

descamativa, sem cotos de cabelo fraturado. Na dermatofiose inflamatória podem 

observar-se nódulos inflamatórios, exsudativos 

e dolorosos no couro cabeludo. [15] 

 

 

 

 

 

1.3.5 Tratamento 

Na maior parte dos casos, as micoses superficiais podem ser tratadas com 

aplicação local de antifúngicos nas áreas afetadas. No entanto, uma terapêutica sistémica 

concomitante poderá ser necessária em situações de formas clínicas particulares ou de 

défices imunitários por parte do paciente em questão. 

O tratamento local tem a vantagem de proporcionar uma menor toxicidade e uma 

menor probabilidade de interações com outros medicamentos, sendo um aspeto relevante 

em indivíduos polimedicados. É de destacar o elevado recurso a derivados imidazólicos, 

como o miconazol, clotrimazol, econazol, cetroconazol, entre outros, mas também de 

compostos como a terbinafina e a amorolfina. 

Para além da terapêutica antifúngica específica, é fundamental o cumprimento de 

medidas de higiene adaptadas aos diferentes locais anatómicos, que incluem: lavagem, 

secagem e arejamento das pregas cutâneas, evitando a utilização de produtos agressivos; 

utilização de acessórios de higiene individuais como toalhas, etc. [15] 

 

Figura 6 -  Dermatofitose microspórica do couro 
cabeludo provocada por Microsporum canis [15] 

Figura 5 -  Fase inicial de uma 
onicomicose [14] 
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1.3.6 Conclusão 

Considero de elevada importância a aquisição por parte dos farmacêuticos, de 

conhecimentos suficientemente aprofundados na área de dermatologia. Deste modo o 

aconselhamento farmacêutico torna-se consideravelmente mais eficiente e 

consequentemente mais vantajoso para a população. 
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PARTE 2: Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

2.1 Introdução 

O estágio curricular em farmácia comunitária representa para mim um culminar de 

cinco anos de muita dedicação. Esta etapa final é, a meu ver, crucial para a formação 

pessoal e profissional de um futuro farmacêutico, na medida em que lhe fornece a 

experiência prática do que é ser um farmacêutico comunitário, prática esta que 

complementa os restantes anos de formação teórica e laboratorial. 

Este relatório pretende focar de uma forma sucinta e objetiva a minha experiência 

de 3 meses como estagiária na Farmácia Coelho, resumida no cronograma da tabela 5. 

 

Tabela 5 Cronograma das atividades desenvolvidas em farmácia comunitária 

 1º Mês 2º Mês 3º Mês 

Ambientação ao contexto da 
farmácia e seu quadro legal 

   

Rotina diária da farmácia, 
encomendas e aprovisionamento 

   

Serviços farmacêuticos    

Medicamentos manipulados    

Aviamento de receitas e 
aconselhamento supervisionado 

   

Aviamento de receitas e 
aconselhamento não supervisionado 

   

Formação Caudalie®    

Formação Farmacovigilância    

Gestão da farmácia    
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2.2 Breve apresentação da farmácia  

A farmácia Coelho em Braga fica situada na Praça Municipal, embora atualmente 

possua também uma entrada pela Praça Conde de Agrolongo. Nesta farmácia trabalham 

3 farmacêuticas, entre elas a Diretora Técnica e a Farmacêutica Adjunta, e três assistentes 

técnicos. 

A farmácia Coelho encontra-se munida por um robot, o que pela minha experiência 

considero que seja um instrumento de extrema utilidade, na medida em que facilita o 

processo de arrumação e procura dos medicamentos, proporcionando ao farmacêutico um 

maior e mais personalizado contacto com o utente. É ainda bastante útil no controlo dos 

prazos de validade, pois, para a mesma referência, o robot dispensa em primeiro lugar as 

embalagens que apresentem menor data de validade, segundo o critério First expired first 

out. 

Tal como acontece na maior parte das farmácias, os idosos são a principal faixa 

etária que procura os serviços da farmácia, sejam eles dispensa de medicamentos/ 

aconselhamento, bem como testes bioquímicos, medição da pressão arterial ou outro tipo 

de serviços farmacêuticos. 

 

2.3 Legislação e Fontes de Informação 

Na minha primeira semana de estágio foi-me dada a oportunidade de usar e 

explorar duas obras dedicadas à legislação farmacêutica: 

 Legislação farmacêutica compilada, uma obra da competência do Infarmed, 

dividida em três volumes (volumes I, II e III) 

 Direito farmacêutico compilado, volumes I e II, 4ª edição de Março de 2011, uma 

obra de Abel Mesquita 

Além destas fontes é ainda possível consultar informação no site do Infarmed. 

Com o objetivo de praticar o manuseamento destas três fontes foi-me pedido que, 

recorrendo a cada uma delas, pesquisasse pelo menos um dos seguintes temas: 

 Recursos humanos; 

 Espaço exterior de uma farmácia; 

 Dimensões mínimas e espaço interior de uma farmácia; 

Relativamente a este último ponto, aprendi, por exemplo que as farmácias devem 

ter como mínimo de área útil total 95 m2 e obrigatoriamente, as seguintes divisões: 

 Sala de atendimento ao público, no mínimo com 50m2; 

 Armazém, no mínimo com 25m2; 

 Laboratório, no mínimo com 8m2; 
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 Instalações sanitárias, no mínimo com 5m2; 

 Gabinete de atendimento personalizado, exclusivamente para a prestação de 

serviços, no mínimo de 7m2;  [16]. 

Considero este contacto com as referidas fontes de informação sobre legislação 

uma mais-valia na minha formação, na medida em que me permitiu perceber de que forma 

cada uma das fontes está organizada, sentindo-me agora mais confiante caso uma 

pesquisa futura seja necessária. 

 

2.4 Encomendas e aprovisionamento 

2.4.1 Receção de encomendas 

As minhas primeiras semanas de estágio em farmácia comunitária foram em grande 

parte dedicadas à receção e arrumação de encomendas. Tal foi extremamente importante 

para que me tenha ambientado mais facilmente ao funcionamento e rotina de uma farmácia 

comunitária. O processo de receção de encomendas, bem como a posterior arrumação de 

medicamentos, suplementos, entre outros, no robot e prateleiras, permitiu-me ter um 

grande contacto com produtos que diariamente chegam à farmácia e deste modo perceber 

quais os que têm uma maior rotação (aqueles que eram recebidos em maior quantidade 

e/ou maior frequência) bem como relacionar melhor os nomes de marca com a 

denominação comum internacional de cada medicamento. 

Os antihipertensores são, sem margem para dúvidas, o grupo terapêutico que mais 

surge nas receitas que chegam todos os dias à farmácia Coelho, bem como, muito 

provavelmente, a todas as farmácias portuguesas. Este facto revela em muito o estado de 

saúde em Portugal, denotando a urgência na tomada de medidas para a prevenção de 

doenças cardiovasculares. Esta área é bastante explorada pelas farmacêuticas desta 

farmácia, tendo várias vezes assistido ao aconselhamento para a importância de um estilo 

de vida mais saudável (exercício físico, menos sal na comida, alimentação equilibrada, 

entre outros) a pacientes cuja pressão arterial se encontrava elevada. O paracetamol é 

também um fármaco com muita saída, e os antiagregantes plaquetários como a aspirina e 

o clopidogrel são também bastante requisitados em farmácia comunitária. 

O primeiro passo na receção de uma encomenda consiste em aceder ao sistema 

informático adotado pela farmácia, neste caso o Sifarma 2000. Para cada produto, seja ele 

medicamento ou não, é essencial verificar a data de validade, e colocar no sistema a data 

de validade mais próxima de terminar para cada referência a que esteja a ser dada entrada. 

É também importante verificar que o preço de venda ao público (PVP), que vem impresso 

na cartonagem dos medicamentos de preço marcado, se encontra em vigor, ou caso 
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contrário a caixa deverá ser devolvida ao fornecedor. O início do meu estágio apanhou 

uma altura de mudança de preços de medicamentos. Quando há estas mudanças de 

preços, o preço antigo continua em vigor durante um período definido de tempo. No entanto 

é importante escoar primeiro o stock dos medicamentos com o preço antigo, e portanto, 

durante a receção de uma encomenda, sempre que se detetava que havia em stock 

produtos com mais que um preço, apenas os que tinham o preço mais antigo deviam ser 

colocados no robot, de modo a serem os primeiros a serem vendidos. 

Após datas de validade e PVP verificados, era confirmado o preço que vinha 

faturado para cada produto e acertadas as margens dos produtos de venda livre, tendo por 

exemplo papas e leites, uma margem mais reduzida que produtos cosméticos. Ainda antes 

de terminar, era importante verificar se haviam produtos que foram encomendados, mas 

que por estarem esgotados não tinham chegado na encomenda. Nesse caso era 

importante transferir a encomenda desses produtos para outro fornecedor, de modo a 

prevenir falhas de stock não desejadas. Depois de tudo acertado a encomenda pode ser 

validada, estando os produtos prontos a serem arrumados nos respetivos locais. 

A maior parte dos produtos era arrumada no robot, excetuando os produtos 

cosméticos, produtos que necessitam ser arrumados no frio, plastificados, ou produtos cuja 

forma não permita a sua entrada e arrumação no robot. 

 

2.4.2 Fornecedores 

Diariamente chegam encomendas de vários fornecedores. São exemplos de 

fornecedores da Farmácia Coelho a COOPROFAR, a Alliance Healthcare, a Botelho & 

Rodrigues e a A. Sousa. Durante o estágio fui-me apercebendo que as farmácias 

comunitárias devem procurar ter um fornecedor principal, para o qual fazem as grandes 

encomendas, mas nunca deixando de ter outros fornecedores para o caso, por exemplo, 

haver medicamentos esgotados no fornecedor principal.  

Existem fornecedores que chegam diariamente a horas pré-definidas com a 

farmácia e outros que fazem a entrega de medicamentos urgentes mediante as chamadas 

telefónicas que vão recebendo, não havendo necessariamente uma hora definida para a 

entrega. 

 

2.4.3 Stocks e vendas 

As compras aos armazenistas/ grossistas estão relacionadas com a rotação diária. 

Cada produto registado no Sifarma 2000 tem definida uma quantidade de stock máxima, 

bem como uma quantidade mínima. Traduzindo estes termos por um exemplo, temos o 
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caso do Voltaren gel ®, cuja quantidade de stock mínima está na farmácia Coelho definido 

como três caixas, o que significa que quando há menos de três caixas em stock o sistema 

sugere que se encomendem mais. Caso uma encomenda esteja feita para o stock de 

Voltaren gel ® ficar superior a cinco, o sistema também vai avisar que estamos a 

encomendar mais que aquilo que pré-definimos. No entanto, em casos especiais, como 

por exemplo em dias de serviço, poderão propositadamente ser feitas encomendas em que 

se ultrapasse o stock máximo estipulado. No final do dia a farmacêutica responsável pelos 

níveis de stock analisava as sugestões feitas pelo sistema e procedia às encomendas para 

o dia seguinte. A cada produto está associado um fornecedor pré definido, no entanto, caso 

haja vantagens comerciais esse fornecedor pode ser alterado por outro. 

Por vezes são feitas compras diretamente aos laboratórios, normalmente quando 

estes fazem condições especiais. Nestes casos as quantidades costumam ser 

padronizadas e portanto a farmácia só tem interesse em adquirir caso o produto em 

questão seja muito vendável, como por exemplo o paracetamol ou se for um produto fácil 

de trabalhar, em que a farmácia possa facilmente aconselhar. 

 

2.5 Atendimento 

O atendimento é, na minha opinião, uma das principais áreas onde a intervenção 

de um farmacêutico é constante. É a área que nos permite ter um grande contacto com o 

público e consequentemente conquistar a sua confiança. Ao contrário do que o público em 

geral possa pensar, o processo de atendimento ao público possui alguma complexidade, 

requerendo conhecimento, experiência e dedicação. O atendimento não implica 

imediatamente a existência de uma venda, no entanto, caso haja uma venda esta pode 

dividir-se em: 

 Vendas com comparticipação, caso o paciente esteja na posse de uma prescrição 

médica na qual foram prescritos medicamentos comparticipados;  

 Vendas sem comparticipação, caso não traga receita ou caso a receita contenha 

somente medicamentos ou qualquer outro produto não comparticipado; 

 Venda suspensa, quando o paciente requer um ou mais medicamentos de uma 

receita médica, mas que pelos mais variados motivos não tem interesse em levar 

outros medicamentos da mesma receita nessa mesma compra. 

O paciente não se vê deste modo privado da medicação que necessita, podendo 

regressar à farmácia num prazo de 30 dias para adquirir os restantes medicamentos 

da receita em questão. 

Quando o farmacêutico, técnico ou assistente recebe uma receita, deve sempre 

verificar a data de validade desta, que habitualmente é de trinta dias, mas que em 
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caso de medicação crónica ou prolongada poderá ser de seis meses. Deve verificar 

também se a receita está assinada pelo médico prescritor. Caso algum destes 

parâmeros falhe, a receita não é válida. Outros parâmetros a ter em atenção são a 

presença do número de utente e o facto do modelo da receita ser o atual. 

 

2.5.1 Prescrições médicas 

  2.5.1.1 Sistemas de comparticipação 

Existem determinados medicamentos ou até determinadas situações de saúde, 

emprego, etc. dos pacientes, que levam a que estes, quando acompanhados da receita 

médica e por vezes de determinados cartões, obtenham comparticipação nos 

medicamentos ou outros produtos que estejam a adquirir. 

A principal entidade comparticipadora é o sistema nacional de saúde (SNS).  Em 

caso de pensionistas cuja pensão seja inferior a um valor estipulado, identificados na 

receita com a letra “R”, o utente terá acesso a um Regime Especial de Comparticipação de 

medicamentos. 

Existem variadíssimas outras situações de comparticipação Alguns exemplos são: 

 Doenças profissionais: Pacientes aos quais foi atribuído um determinado grau de 

incapacidade, tornam-se possuidores de um cartão de identificação de doença 

profissional, o qual lhes dá direito a um regime de comparticipação especial em 

determinados medicamentos. 

 Paramiloidose: Estes doentes têm cem por cento de comparticipação em todos os 

medicamentos, desde que acompanhados por receita médica. 

 Diplomas com SNS / Diplomas com regime de pensionista: Existem 

comparticipações especiais em situações de: prescrição de carbonato de lítio, 

prescrição de metotrexato em casos de artrite, doença inflamatória intestinal, dor 

crónica, dor oncológica, infertilidade, psoríase e doença de Alzheimer. Na receita 

destes pacientes vem assinalado o respetivo despacho, que indica o diploma que 

deve ser escolhido. No aviamento destas receitas é necessário ter em atenção, 

caso o despacho em questão seja o referente à doença inflamatória intestinal ou à 

doença de Alzheimer, que a receita deverá ter sido prescrita por um médico 

especialista. As especialidades aptas para incluírem o despacho na receita estão 

bem definidas, devendo ser consultada a respetiva lista em caso de dúvida. Dois 

exemplos corretos da aplicação de um despacho será aquando da prescrição por 

um gastroenterologista no caso da doença inflamatória intestinal, ou a prescrição 

por um neurologista no caso de doença de Alzheimer. De salientar que só alguns 
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medicamentos são comparticipados, nomeadamente aqueles mais relacionados 

com o alívio dos sintomas de cada doença em particular. 

 Trabalhadores migrantes: estas receitas vêm normalmente identificadas, dizendo 

a um canto “trabalhador migrante”, dizendo o nome do país de proveniência e/ou o 

número do cartão de saúde europeu 

 Manipulados/ RG/T/TM : relativamente aos manipulados, há uma lista em Diário 

da República a especificar quais têm comparticipação. Para que a comparticipação 

seja válida, a palavra “manipulado” bem como “FSA” têm que estar presentes. 

RG/T/TM destina-se a pessoas que têm necessidades nutricionais particulares (ex: 

Fenilcetonúria). Existe uma lista a especificar os alimentos/suplementos 

comparticipados, uma lista das especialidades que podem requerer a aplicação 

desta comparticipação e ainda uma lista dos hospitais onde estas receitas podem 

ser prescritas para a comparticipação ser válida. A comparticipação nestes casos é 

de cem por cento. 

 Lúpus / hemofilia/ hemoglobinopatia: estes doentes têm cem por cento de 

comparticipação, mas apenas em medicamentos para o tratamento da doença em 

questão. 

 Produtos protocolo de Diabetes: produtos como tiras e lancetas, habitualmente 

utilizados por diabéticos para determinação da glicémia são alvo de uma 

comparticipação especial por parte do estado. 

 Companhias de seguros: quando acompanhado do cartão de uma das 

companhias de seguro contempladas, o utente terá direito a comparticipação por 

parte da companhia em questão. Nestes casos é a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) que reembolsa a farmácia, e a companhia de seguro paga à ANF. 

Estas receitas devem ser fotocopiadas e o cartão apresentado pelo utente deve 

sempre ser fotocopiado no verso da cópia. 

 

2.5.1.2 Medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Devem existir procedimentos normalizados que forneçam instruções para o 

controlo legal de psicotrópicos e estupefacientes adquiridos e dispensados nas farmácias 

comunitárias. É  nomeado um farmacêutico responsável pela preparação e emissão das 

listas, bem como pelo controlo de entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes da 

farmácia. O envio e arquivo dos documentos de controlo de psicotrópicos e estupefacientes 

são feitos no âmbito da legislação que regulamenta estas matérias; [17]. 

As entradas deste tipo de medicamentos são controladas trimestralmente e as 

saídas são controladas mensalmente. 
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Relativamente às entradas, quando uma encomenda vem com medicamentos 

psicotrópicos, vem acompanhada de uma requisição em duplicado. Ambas as folhas 

devem ser assinadas, datadas e conter o número da carteira profissional quer do 

farmacêutico, quer responsável no armazenista e posteriormente arquivadas durante 3 

anos por cada uma destas entidades. 

Uma vez que além das suas entradas, também a suas saídas da farmácia são controladas, 

a dispensa de medicamentos psicotrópicos necessita de procedimentos especiais. O 

indivíduo que vai buscar o ou os medicamentos psicotrópicos e /ou estupefacientes não 

tem que ser o mesmo a quem foram prescritos mas tem obrigatoriamente que apresentar 

o seu cartão de identificação. Esta pessoa terá que ter uma idade superior a 18 anos e não 

ser portadora de um claro atraso mental. No sistema informático ficam registados os dados 

do doente e, em caso de não coincidir, também os da pessoa que levanta a medicação. 

Ao ser terminada a venda sai uma fatura que deve ser entregue ao cliente, e dois outros 

talões, que devem ser agrafados a uma fotocópia da receita e arquivados. Mensalmente é 

enviado por correio registado para o Infarmed, uma listagem dos medicamentos 

psicotrópicos vendidos. Caso seja detetada algo suspeito, o Infarmed pode solicitar a 

consulta dos talões e da fotocópia da receita. 

 

2.5.2 Aconselhamento / intervenção farmacêutica 

2.5.2.1 Casos reais de aconselhamento 

Durante o tempo que realizei atendimento ao público ao balcão da Farmácia Coelho 

tive oportunidade de, aplicando o conhecimento adquirido ao longo de quatro semestres e 

meio de atividade letiva, juntamente com o conhecimento e experiência adquiridos no 

período de estágio, prestar aconselhamento farmacêutico à comunidade, bem como intervir 

nas situações que considerei necessário. 

Apresento de seguida dois exemplos de situações que presenciei e ativamente 

intervim. 

Exemplo 1: 

Senhor AS, cerca de 60 anos chegou à farmácia com várias receitas, entre elas 

uma para ácido alendrónico 70 mg. Após algumas perguntas apercebi-me que era a 

primeira vez que ia tomar ácido alendrónico. O paciente não sabia a razão pela qual lhe 

tinha sido prescrita a medicação, e então expliquei-lhe de uma forma muito simples que 

este medicamento ajudava a fortalecer os ossos. Disse-lhe também que ao contrário dos 

restantes medicamentos que tomava, que eram diários, este era para ser tomado apenas 

uma vez por semana, e que após ser escolhido um dia, este deveria ser mantido 
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semanalmente. Expliquei-lhe ainda a importância do medicamento ser administrado em 

jejum, com muita água, e de ser mantida a posição vertical pelo menos 30 minutos após a 

toma. O primeiro passo ajuda a aumentar a absorção (por regra a absorção dos 

bifosfonatos é muito reduzida) sendo que os restantes previnem a acumulação deste 

medicamento no esófago, com consequente inflamação (esofagite). 

Em relação à restante medicação do paciente, este fez referência de que já não 

estaria a tomar o “medicamento para os diabetes”, no caso, a metformina, uma vez que a 

última vez que tinha medido a glicémia os valores estavam dentro dos limites, e que estão 

teve receio que continuando a tomar os valores descessem demasiado. Expliquei-lhe que 

a metformina ajuda a manter os seus níveis de açúcar no sangue controlados e que mesmo 

quando os níveis já estão bons este medicamento deve continuar a ser tomado tal como 

por indicação médica. O facto de interromper só irá propiciar o descontrolo da doença.  

Exemplo 2: 

Menina de 5 anos chega à farmácia acompanhada pela mãe. Pretendem que lhes 

sejam aviadas algumas receitas do alergologista, com data do dia anterior ao dia em que 

dirigiram à farmácia, e também com algumas receitas do médico de clínica geral desse 

próprio dia, uma vez que nesse dia de manhã apareceram algumas manchas vermelhas 

pelo corpo da paciente, tendo a mãe decidido levá-la ao hospital. O médico de clínica geral 

tinha-lhe diagnosticado varicela, e entre outros medicamentos como é o caso do Zovirax ® 

da GSK 80 mg/mL (aciclovir) , receitou-lhe Atarax® da UCB xarope 2mg/ml (hidroxizina) 

para o alívio do prurido provocado pelas lesões da varicela. Acontece que, nas receitas do 

dia anterior, passadas pelo alergologista aparecia Aerius® da MS&D xarope 0,5mg/ml 

(desloratadina), para os sintomas de rinite alérgica. Detetei imediatamente que esta 

duplicação de antihistamínicos não terá sido propositada, uma vez que cada um destes 

medicamentos foi receitado por um médico diferente, sendo que o segundo médico não 

teve conhecimento que já teria sido prescrito um antihistamínico a esta paciente. Após 

reflexão juntamente com a farmacêutica, optamos por dispensar ambos os anti-

histamínicos. No entanto, o Atarax ® da UCB xarope 2mg/ml foi apenas indicado durante 

o tratamento da varicela, uma vez que para o tratamento sintomático do prurido este 

medicamento é o mais adequado. O Aerius ® da MS&D xarope 0,5mg/ml foi recomendado 

apenas após a cessação do tratamento com o Atarax ® da UCB xarope 2mg/ml, na medida 

em que é o mais adequado no alívio dos sintomas da rinite alérgica e, ao contrário deste, 

não tem o efeito secundário de sonolência. 

 



31 
 

2.5.2.2 Casos fictícios de aconselhamento farmacêutico 

Uma das atividades mais interessantes e enriquecedoras que desenvolvi durante o 

meu estágio em farmácia comunitária consistiu na resolução de casos clínicos fictícios 

criados por uma das farmacêuticas que me acompanhou. Os casos consistiam 

maioritariamente no aconselhamento de medidas não farmacológicas ou, caso necessário, 

dos medicamentos não sujeitos a receita médica mais adequados a cada situação criada. 

Resolvi casos sobre o sistema respiratório (congestão nasal, rinorreia, espirros, tosse) o 

sistema gastrointestinal (diarreia, vómitos, enjoo de movimento, obstipação, contraceção 

de emergência, insuficiência venosa (varizes, derrames, hemorroidas) e afeções da pele 

(acne, queimaduras solares, dermatites, infeções fúngicas/ bacterianas). 

Os vários casos propostos para cada tema variavam em relação à idade dos 

pacientes fictícios, estados fisiológicos (como gravidez), co-morbilidades, outros 

medicamentos tomados, etc. 

Seguem alguns exemplos dos casos resolvidos relativamente ao sistema 

respiratório e afeções da pele: 

Sistema respiratório: 

CASO 1: Homem de 30 anos, sem outras patologias chega à farmácia dizendo que está 

constipado. Queixa-se dores de cabeça e congestão nasal. Não tem febre. 

a. Dores de cabeça 

Considerando a sua relativa inocuidade, como primeira linha para alívio de cefaleia optava 

por aconselhar paracetamol 500mg, dois comprimidos de 8 em 8 horas. 

b. Congestão nasal 

Como primeira linha para o alívio da congestão nasal aconselharia medidas não 

farmacológicas, nomeadamente a elevação da cabeceira da cama, inalação de ar quente 

e húmido e/ou aplicação de gotas nasais de cloreto de sódio a 0,9%. 

Em caso de falha destas medidas ou a pedido do doente optaria por aconselhar um 

vasoconstritor simpaticomimético agonista dos recetores alfa, que possuem a 

particularidade de proporcionarem um alívio rápido dos sintomas associados à congestão 

nasal, ainda que geralmente de curta duração. [18] 

Ex: Oximetaxolina 

- Nasarox® da Plough Farma, solução para inalação por pulverização: 1 ou 2 nebulizações 

em cada narina de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas 

- Nasex® da Johnson & Johnson em gotas nasais: 2 ou 3 gotas em cada narina de 12 em 

12 horas. 
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Para qualquer um dos casos é importante reforçar a importância de respeitar as doses 

diárias recomendadas e de fazer um tratamento não superior a 7 dias, prevenindo a assim 

uma congestão rebound.[19] 

CASO 2: Mesma situação que, CASO 1 mas com febre (39ºC) 

Neste caso atuaria exatamente da mesma forma do caso 1, na medida em que 

o paracetamol além de analgésico é também antipirético. 

CASO 3: Mesma situação que, CASO 1 mas o doente é também hipertenso. 

Atuaria da mesma maneira em relação às cefaleias, no entanto, para o alívio da 

congestão nasal teria o cuidado de não dispensar fenilefrina. [20] 

CASO 4: Mesma situação que, CASO 1 mas o doente é uma criança de 8 anos; 

a. Dores de cabeça 

Tal como no caso 1 optaria pelo paracetamol. No entanto, visto tratar-se de uma criança 

escolheria o xarope. Visto a idade da criança ser 8 anos, aconselharia a toma de 500mg 

de paracetamol, que num xarope a 40mg/ml corresponde a 12,5mg de xarope de 8 em 8 

horas. 

b. Congestão nasal 

Em crianças com 6 a 12 anos, uma vez realizadas as medidas não farmacológicas acima 

descritas, o recurso a medicamentos contendo efedrina, oximetazolina ou xilometazolina 

pode ser considerado. [18] 

CASO 5: Mulher de 40 anos chega à farmácia com tosse e pede acetilcisteína; 

Antes de dispensar acetilcisteína, começaria por confirmar de se tratar de facto de 

tosse com expetoração, uma vez que a acetilcisteína é um expetorante mucolítico. Assim 

sendo a acetilcisteína, tal como os restantes mucolíticos, atuam sobre a viscosidade e a 

estrutura do muco, rompendo as ligações sulfuradas das mucoprotéinas. A diminuição da 

viscosidade do muco facilita a sua remoção, quer pela atividade ciliar do epitélio, quer pelo 

reflexo da tosse.  

De seguida, confirmava se a paciente não tinha história de úlcera péptica, uma vez 

que o uso de acetilcistéina é contraindicado nestas situações. Por fim, perguntava se a 

senhora tinha asma, visto que a acetilcisteína deve ser usada com precaução nestes 

doentes. [21] 

 



33 
 

2.5.3 Outros Produtos 

2.5.3.1 Medicamentos veterinários 

Sendo uma farmácia situada numa área urbana, a grande parte de medicamentos 

veterinários dispensados na Farmácia Coelho destina-se essencialmente a animais de 

companhia. O metabolismo de um animal é diferente do metabolismo humano, devendo 

ter-se muito cuidado no aconselhamento de medicamentos para as mais diversas 

espécies.  

Os medicamentos veterinários mais procurados na Farmácia Coelho são os 

desparasitantes, quer de parasitas internos, como lombrigas, ou externos, como pulgas ou 

carraças. Pílulas, nomeadamente para cadelas e gatas são também bastante procuradas. 

 

2.5.3.2 Produtos cosméticos 

 Durante o meu estágio em farmácia comunitária tive oportunidade de colocar em 

prática grande parte dos conhecimentos adquiridos na faculdade sobre produtos 

cosméticos. 

 Considero de grande importância o domínio desta área por parte do farmacêutico 

na medida em que a farmácia comunitária é ainda um dos locais de eleição da população 

em geral na altura de pedir aconselhamento de, por exemplo, o creme hidratante mais 

adequado a um determinado tipo de pele, ou do champô mais adequado a cada tipo de 

couro cabeludo. Esta solicitação de conselhos demonstra a confiança no farmacêutico, 

sendo portanto a altura ideal para este fornecer dicas para a manutenção da saúde e 

beleza da pele. Por exemplo, sempre que uma cliente me pedia conselhos em relação a 

um produto antirrugas falava-lhe da importância da aplicação diária de um protetor solar 

de rosto na prevenção do envelhecimento cutâneo. Noutra vertente, sempre que me foram 

pedidos conselhos relativamente a cremes para controlo da acne e seborreia reforçava a 

importância de uma limpeza diária da pele com um produto adequado, antes da aplicação 

do creme hidratante. 

 

2.6 Gestão da Farmácia Comunitária 

2.6.1 Sistema informático   

O sistema informático usado na Farmácia Coelho é o Sifarma 2000, que apesar das 

pequenas falhas que apresenta, considero uma ferramenta de extrema utilidade como 
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programa contabilístico de faturação e simultaneamente como fonte de consulta de 

informação científica. 

 

2.6.1.1 O Sifarma 2000 como ferramenta de gestão 

O Sifarma 2000 permite avaliar o stock existente na farmácia, saber o número 

médio de caixas vendidas de cada medicamento e daí perceber quantas caixas se deve 

ter em stock para cada referência, de maneira a termos um stock suficiente para suprir as 

necessidades da população sem no entanto implicar um investimento desnecessário de 

capital da farmácia. Como já explicado, no final do dia, tendo em conta os valores de stock 

máximos e mínimos definidos, o Sifarma propõe a quantidade de unidades a encomendar 

para cada referência, encomenda essa que chega habitualmente durante a manhã do dia 

seguinte.  

Existem produtos na farmácia que saem  de forma mais ou menos constante 

durante todo o ano, como é o caso de medicação crónica. Por outro lado, há produtos que 

em determinadas épocas do ano tem uma saída muito maior relativamente a outras, como 

será o caso de medicamentos anti-gripais no inverno, antialérgicos na primavera ou 

protetores solares durante os meses de verão. O sistema informático Sifarma 2000, tendo 

em conta as vendas de anos anteriores permite prever para cada altura do ano, a 

quantidade desejável de stock a manter.  

Este sistema informático é ainda um meio de fazer encomendas, bem como de dar 

entrada destas, de efetuar devoluções, de controlar prazos de validade entre outras 

variadas utilidades essenciais na gestão de uma farmácia comunitária. 

 

2.6.1.2 O Sifarma 2000 como ferramenta de 

Atendimento 

Relativamente ao atendimento ao público, utilizei o Sifarma 2000, não só para a 

concretização da venda, mas também para confirmar ou mesmo para obter e transmitir 

informação de grande utilidade para o doente, como seja possíveis efeitos secundários e 

interações, posologia, conselhos de utilização etc. Nem sempre os farmacêuticos, 

nomeadamente os que têm menos experiência, têm presente toda a informação necessária 

para um aconselhamento/ indicação farmacêutica o mais corretos possível. Como tal, esta 

ferramenta, quando bem utilizada torna-se sem dúvida um elemento complementar a todo 

o conhecimento adquirido durante o curso e experiência profissional. 

O Sifarma 2000 permite ainda aceder ao histórico de cada doente, consultando 

medicamentos que o doente esteja de momento a tomar, ou já tenha tomado. Isto é de 
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extrema importância para uma série de situações, como por exemplo para consultar as 

marcas/ laboratórios de genéricos que habitualmente determinado doente costuma levar. 

Uma parte considerável dos idosos que são clientes habituais da Farmácia Coelho são 

analfabetos ou tem poucas habilitações tendo, nomeadamente estes, maior dificuldade em 

saber o nome do laboratório para cada medicamento que tomam. A escolha sempre do 

mesmo laboratório é importante para a maior parte destes doentes, principalmente os 

polimedicados, na medida em que previne erros na administração de fármacos, como 

duplicações, erros de dosagem, erros na hora da toma entre outros. Isto permite também 

relembrar o farmacêutico da medicação habitual do doente, um fator importante  a ter em 

conta para o aconselhamento, evitando assim interações medicamentosas.  

 

2.6.2 Conferência de receitas / Faturação 

Depois de aviadas todas as receitas são individualmente conferidas relativamente 

a diversos parâmetros, sendo alguns exemplos, a confirmação da assinatura do médico, 

assinatura do paciente, se a receita foi aviada dentro do prazo estipulado, se a receita está 

assinada, datada e carimbada por quem a aviou, se o modelo da receita é o atual, se o 

número de utente vem inscrito na receita, se a receita foi faturada no organismo adequado, 

entre outros. Qualquer falha detetada deve ser corrigida. De seguida as receitas são 

organizadas por organismo, número de lote e número de receita, sendo que cada lote terá 

30 receitas. Para cada lote é tirado um verbete, que consiste basicamente numa folha 

resumo de cada lote. Todos os lotes de todos os organismos são organizados de forma 

pré-definida numa caixa de cartão de dimensões estabelecidas, que entre os dias 5 e 8 de 

cada mês é recolhida e levada para o centro de conferência de receitas na Maia. No final 

do mês emitem-se faturas para cada organismo, que são enviadas juntamente com 

receitas e verbetes. 

O centro de conferência de receitas avalia receita a receita, sendo reembolsadas 

às farmácias todas as comparticipações que cumpram os parâmetros pré-estabelecidos. 

Qualquer erro detetado terá como consequência para a farmácia o não reembolso da 

comparticipação feita ao utente. 

 

2.7 Medicamentos manipulados 

Durante o meu estágio, a Farmácia Coelho recebeu alguns pedidos de preparação 

de medicamentos manipulados. Tive oportunidade de participar na preparação de: 

 Cápsulas de bicarbonato de sódio 

 Solução de clorofórmio iodado a 5% 
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 Gel anticelulítico de cafeína e chá verde 

 Pomada de ácido salicílico a 10% 

Em anexo encontra-se uma ficha de preparação de 200 cápsulas de bicarbonato 

de sódio que elaborei durante o meu estágio na Farmácia Coelho (ver anexos). 

Além da preparação dos medicamentos manipulados e da elaboração de fichas de 

preparação tive ainda oportunidade de acompanhar o processo de atribuição do prazo de 

validade bem como do cálculo do preço de venda ao público (PVP). 

Em relação aos prazos de validade foi-me explicado, que o máximo de validade 

que se pode dar a um medicamento manipulado é de 6 meses. Quando a fórmula efetuada 

se encontra em fontes como por exemplo o Formulário Galénico Português, pode ver-se lá 

o prazo de validade a atribuir. Quando a fórmula não está ainda descrita devem seguir-se 

algumas regras na atribuição do prazo de validade, como  por exemplo: 

 Um pó (ex.: talco): a validade a atribuir será a validade da matéria-prima 

 Mistura de pós: Validade de 6 meses, excecionando-se situações em que um ou 

mais pós participantes da mistura expire em menos de 6 meses. Nesse caso atribui-

se como prazo de validade à mistura de pós a correspondente à data de validade 

do pó que mais rápido expire. 

 

2.8 Serviços prestados 

A farmácia Coelho possui uma área de atendimento personalizado onde são 

realizados diversos serviços de saúde de elevado interesse para a comunidade. Alguns 

deles foram por mim realizados sempre que solicitado. 

Os serviços realizados na farmácia são: 

 Medição da pressão arterial; 

 Medição dos níveis de glicémia; 

 Medição dos níveis sanguíneos de colesterol total; 

 Medição dos níveis de triglicerídeos; 

 Teste rápido dos Estreptococos do grupo A; 

 Vacinação; 

 Injeções; 

 Teste de gravidez; 

O contacto com os pacientes na realização destes serviços é grande, e a maior parte deles 

encontra-se bastante recetivo aos conselhos de saúde que lhe são fornecidos. 

Alguns exemplos de conselhos que dei, nomeadamente quando os valores do parâmetro 

medido estavam fora dos valores ideais: 
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Pressão arterial elevada (pressão arterial sistólica superior ou igual a 140 mm Hg e/ou 

valores de pressão arterial diastólica superiores a 90 mm Hg.) 

 Redução do consumo de sal na alimentação 

 Prática regular de exercício físico 

 Consumo de álcool moderado 

 Cessação tabágica 

 Redução do peso corporal, em caso de pacientes com excesso de peso/obesidade 

 

Colesterol total elevado (valores superiores a 190 mg/dL) 

 Redução do consumo de gorduras saturadas, dando preferência ao consumo de 

azeite 

 Aumento do consumo de peixes gordos, como a sardinha e o salmão 

 Evitar o consumo de alimentos como queijo, manteiga, natas, ovos, enchidos e 

marisco. 

 Prática regular de exercício físico 

 

No que se refere à vacinação foi-me informada a importância de um farmacêutico 

estar habilitado à administração de vacinas e demais injetáveis. As farmácias são hoje em 

dia bastante procuradas para administração de injetáveis e nomeadamente na época da 

vacina da gripe em que a procura é massiva, a formação do farmacêutico em administração 

de vacinas e injetáveis torna-se de importância evidente. 

 

2.9 Formações 

Durante o meu estágio na Farmácia Coelho tive a oportunidade de participar em 

duas formações em áreas totalmente distintas. Considero que quer uma quer outra 

contribuíram positivamente para a minha formação. 

 

2.9.1 Formação Caudalie ® (27/05/2014) 

 Na área da cosmética, participei numa formação da Caudalie ® realizada no mês 

de Maio num hotel da cidade de Gaia. Na formação foi apresentada toda a gama da marca, 

desde produtos antienvelhecimento, a produtos de limpeza cutânea, hidratação entre 

outros. 

Considero esta oportunidade uma grande mais-valia na minha formação como 

futura farmacêutica, na medida em que pude relembrar conceitos de aulas de tecnologia 

farmacêutica, dermofarmácia e cosmética e cosmetologia e aprofundar um pouco esses 
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conhecimentos que já possuía. Deste modo sinto-me mais confiante no aconselhamento 

dos produtos em questão, tendo-me ajudado também no aconselhamento de produtos 

semelhantes de outras marcas. 

Um exemplo de um aconselhamento que prestei na área foi relativo à indicação 

de uma água de uva bio da marca em questão, a uma senhora que se queixava de 

desidratação cutânea, uma vez que tive conhecimento durante a formação de que 

testes realizados em laboratórios independentes demonstraram um aumento da 

hidratação em 127%, após 3 minutos de aplicação deste produto. 

 

2.9.2 Formação de Farmacovigilância (29/05/2014) 

 Numa vertente mais virada para o medicamento participei numa formação 

organizada pela Unidade de Farmacovigilância do Norte realizada na Biblioteca Lúcio 

Craveiro da Silva em Braga. 

Esta formação destinava-se a profissionais de saúde da zona Norte do país e 

centrou-se na consciencialização da importância da notificação ao INFARMED de reações 

adversas ao medicamento (RAM), por parte deste grupo de profissionais. 

Começou por ser explicado que a tomada de consciência da necessidade de criação de 

um sistema de farmacovigilância começou com a tão divulgada “tragédia da talidomida” 

ocorrida na década de 60. Após a criação do sistema internacional de farmacovigilância, o 

processo de retirada de medicamentos do mercado tornou-se muito mais célere e eficaz. 

É sabido que para que um medicamento possa ser comercializado são necessários 

bastantes estudos. No entanto, estes estudos são muito limitados, nomeadamente no que 

se refere à segurança. Estas limitações devem-se, entre outros, ao número reduzido dos 

expostos ao fármaco durante os testes, à curta duração de exposição e à ausência de 

patologias da população selecionada. Neste sentido, durante a fase de ensaios clínicos 

apenas são detetados os efeitos adversos mais frequentes, sendo de crucial importância 

a notificação de outros que vão sendo reportados pelos pacientes. Deste modo, as 

informações presentes nos folhetos informativos que acompanham o medicamento, bem 

como as informações do resumo das caraterísticas do medicamento podem ser atualizadas 

ao longo dos anos de permanência do medicamento no mercado, sendo portanto mais 

fidedignas. 

Relativamente ao processo de notificação, foi explicado que são critérios mínimos de 

preenchimento no boletim destinado ao efeito. 

 Designação da reação adversa 

 Nome do medicamento que se suspeita ter provocado a reação  
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 Iniciais e sexo do doente 

Considero esta formação bastante esclarecedora e motivadora, no sentido em que 

desmistificou um pouco o processo de notificação de RAM, que é no fundo um processo 

simples e confidencial. 

 

2.10 Marketing 

Página de Facebook: 

No início do meu estágio na Farmácia Coelho este estabelecimento não possuía 

uma página de Facebook. Participei ativamente na criação da mesma, na divulgação, bem 

como na sua atualização regular. Nos dias que correm, o acesso à internet, nomeadamente 

a redes sociais é uma constante na vida de grande parte da população. Neste sentido, 

acredito que a criação de uma página de Facebook seja uma grande mais-valia para a 

farmácia, na medida em que permite a todos os clientes que tenham “feito um like” na 

página tenham acesso a partir de sua casa ou local de farmácia a informações relevantes, 

como sejam, promoções e campanhas, dicas e conselhos de saúde, receitas saudáveis, 

apresentação de produtos novos, entre outros. Foi organizado um calendário semanal a 

definir o que colocar em cada dia, sendo que por exemplo às quartas-feiras era colocado 

um post alusivo às consultas de nutrição que decorrem todas as quintas-feiras na Farmácia 

Coelho. 

Na figura 7 encontra-se a imagem de publicitação da criação da página de 

Facebook por mim elaborada e que foi colocada na farmácia.  

 

 

Figura 7 - Imagem de publicitação da página de Facebook da Farmácia Coelho 
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2.11 VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos  que tem como objetivo a 

recolha e gestão de medicamentos fora de uso  bem como das respetivas embalagens. [22] 

Quase a totalidade das farmácias portuguesas são aderentes, possuindo um contentor  de 

cartão, onde vão sendo depositados: 

 Medicamentos fora do prazo ou que já não estejam a ser utilizados 

 Materiais utilizados no acondicionamento e embalagens dos produtos adquiridos 

(cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, bisnaga, ampolas, etc.) 

mesmo que contenham restos de medicamentos 

 Acessórios utilizados para facilitar a administração dos medicamentos (colheres, 

copos, seringas doseadoras, conta gotas, cânulas, etc.).  [23] 

A Farmácia Coelho recebe diariamente uma quantidade considerável de materiais para 

depositar nos respetivos contentores. Sempre que um contentor está cheio este é fechado 

e pesado, sendo posteriormente recolhido por um dos fornecedores da farmácia. 

 

2.12 Conclusão 

Ao longo de 9 semestres no curso de Ciências Farmacêuticas tive oportunidade de 

obter conhecimentos nas mais diversas áreas relacionadas com o medicamento e não só. 

Esses conhecimentos são sem dúvida alguma ferramentas essenciais que usarei no meu 

futuro enquanto farmacêutica.  

O estágio curricular em farmácia comunitária é uma oportunidade única para um 

estudante de Ciências Farmacêuticas na medida em que lhe permite obter um contacto 

com a realidade do dia a dia de uma farmácia e deste modo aprofundar e complementar 

todo o conhecimento previamente adquirido. Apesar de terem sido somente três meses, 

pessoalmente sinto que este estágio, muito devido ao excelente acompanhamento que 

recebi por parte das farmacêuticas e demais funcionários da Farmácia Coelho, me 

proporcionou as competências necessárias para um dia vir a trabalhar como farmacêutica 

numa farmácia comunitária. 

Considero, por fim, que este estágio cumpriu as expectativas que defini 

inicialmente, sentindo-me bastante realizada com esta experiência. 
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1. Introdução 

Participar no programa Erasmus foi desde sempre um objetivo que defini para o 

meu percurso académico, e obter experiência em farmácia hospitalar estava igualmente 

nos meus planos. A combinação de ambos foi, portanto, ideal. 

Londres é uma cidade que sempre me fascinou, e na primeira vez que tive oportunidade 

de visitar esta grande metrópole percebi que um dia que fizesse Erasmus, Londres seria 

certamente a cidade escolhida. 

A parte mais clínica da profissão farmacêutica é algo, a meu ver, ainda pouco 

aprofundado no Mestrado Integrada em Ciências farmacêuticas da faculdade de farmácia 

da universidade do Porto. Como tal, na reta final do curso ter sentido alguma necessidade 

em experienciar algo nesta área, e daí adquirir novas competências que sem dúvida ser-

me-ão relevantes como futura farmacêutica. 

 

2. O Whittington Hospital 

Localizado em Magdala Avenue na zona Norte de Londres, o Whittington Hospital 

(fig.1) carateriza-se por ser uma organização de cuidados integrados, providenciando quer 

cuidados hospitalares, quer serviços comunitários. Tal significa uma elevada qualidade nos 

serviços prestados aos pacientes, nomeadamente àqueles que carecem de cuidados a 

diferentes níveis, na medida em que há uma boa comunicação entre os serviços 

hospitalares e os comunitários. 

Este hospital geral abrange uma comunidade de 500,000 pessoas, nomeadamente 

dos concelhos de Islington e Haringey, mas também outros como Barnet, Enfield e 

Camden. 

Tendo uma das menores taxas de mortalidade de Inglaterra, o Whittington Hospital tem 

uma forte reputação no que se refere à segurança. 

A nível educacional esta organização 

desempenha um papel importante, 

recebendo mais de 600 estudantes de 

medicina, enfermeiros e terapeutas ao longo 

do ano, e fornecendo uma gama de pacotes 

educacionais a médicos em pós-graduação 

bem como a outros outros profissionais de 

saúde [1]  

 Figura 1 Whittington Hospital 
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2.1. Departamento de 

Farmácia 

O departamento de farmácia 

do Whittington Hospital garante a 

segurança e a efetividade no uso de 

medicamentos em todo o hospital. A 

equipa de farmacêuticos, técnicos e 

demais funcionários oferecem aos 

pacientes um serviço farmacêutico 

abrangent e eficaz. [2] 

Este departamento divide-se 

em diferentes áreas: dispensário 

para inpatients, ou seja, onde é 

dispensada a medicação para os 

pacientes internados no hospital, 

farmácia para os outpatients ou seja, 

onde são dispensados 

medicamentos para pacientes que 

vieram a consulta externa no 

hospital, a parte da distribuição, os 

armazéns e escritórios. (fig.2) 

 

3. Carreira do farmacêutico em Inglaterra 

Em Inglaterra a carreira do farmacêutico hospitalar está dividida em Bands. Após 

terminar o seu curso e começar a trabalhar, um farmacêutico hospitalar é chamado de 

Band 6. Á medida que vai ganhando experiência, e após uma pós-graduação em farmácia 

clínica pode candidatar-se a Band 7, tendo estes farmacêutico já algum grau de 

especialidade. Já a Band 8 está dividida em 8a, 8b, 8c e 8d em hospitais mais pequenos e 

em 8a, 8b e 8c em hospitais maiores, havendo nestes ainda um farmacêutico Band 9. 

Farmacêuticos Band 8a, 8b, e 8c são respetivamente farmacêuticos avançados, 

farmacêuticos consultant e farmacêuticos chefes de equipa, enquanto os farmacêuticos 

Band 8d / Band 9 são os diretores do departamento de farmácia. 

 

Figura 2 Planta do departamento de farmácia 
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4. Plano de estágio 

No meu primeiro dia no Whittington Hospital foi-me entregue pela minha 

orientadora, a farmacêutica Ana Patrício o meu plano de estágio, bastante bem organizado 

e descritivo, indicando para cada dia de estágio o que iria fazer na parte da manhã e na 

parte da tarde. Este plano sofreu algumas modificações pontuais, mas na sua essência foi 

bem cumprido. A tabela 1. representa uma simplificação do plano proposto. 

Tabela 1. Plano de estágio 

Semanas Atividades 

1 a 4 Dispensário 

5 Enfermarias: Victoria (cirurgia) e IFOR (pediatria) 

6 Enfermarias: Meyric e Bridges (geriatria) 

7 Enfermarias: Meyric e Bridges (geriatria) 

8 Produção 

9 

 

Manhã Enfermarias: Meyric e Bridges (geriatria) 

Tarde Informação sobre medicamentos 

10 

 

Manhã Enfermarias: Nightingale (pneumologia) e Montushi 

(cardiologia) 

Tarde Centro de informação sobre medicamentos 

11 

 

Enfermarias: Mary Seacole North e South (admissões) 

 

12 

Enfermarias: Mary Seacole North e South (admissões) 

13 Enfermarias: Mary Seacole North e South (admissões) 

 

5. JAC 

O JAC é o sistema de dispensação usado por todo o departamento. Cada membro 

possui o seu nome de usuário e a sua palavra pass necessárias para o log in.  

Os principais programas deste sistema são: 

 DISP – O programa básico de dispensação 

 LABP – O programa usado para corrigir etiquetas.  

 KANAL – O programa usado para aceder aos níveis de stock e localização dos mesmos. 

 RETURN – O programa usado para devolver medicamentos ao stock da farmácia 

 POE – Programa usado para gerar e gerir prescrições 

 RXDISPU – Programa usado para dispensa de prescrições para as quais foi usado E-

Prescribing (prescrições feitas usando o JAC) 
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6. Dispensário 

O dispensário compreende duas áreas principais: área do dos inpatients e área dos 

outpatients. 

6.1 Inpatients 

Como foi previamente descrito, é aqui que são dispensados medicamentos para os 

pacientes internados no hospital (inpatients). Foi aqui que passei as primeiras quatro 

semanas do meu estágio no Whittington Hospital. Nos dois primeiros dias foram-me dadas 

para ler as SOP (Standard Operating Procedures) onde estão pormenorizadamente 

descritos, como o nome indica, diversos procedimentos padrão que explicam como atuar 

para uma correta dispensa, verificação manipulação, entre outros, de medicamentos. 

Sempre que surge uma dúvida, qualquer membro do departamento de farmácia ente deve 

consultar o dossier das SOP e assinar na respetiva folha, escrevendo também o nº da SOP 

que consultou e o motivo. O tempo que passei no dispensário foi essencial para 

compreender o funcionamento de uma farmácia hospitalar, bem como todas as rotinas 

diárias fundamentais para que uma boa qualidade de serviços seja prestada. 

Durante parte do tempo que dependi no dispensário inpatients fui a responsável 

pelo registo das temperaturas, que consistia em recolher diariamente as temperaturas 

máximas e mínimas de diversas salas do departamento de farmácia como por exemplo do 

dispensário, da zona do robot e frigoríficos. O intervalo de valores desejável está definido. 

Caso detetasse alguma discrepância relativamente aos valores definidos devia comunicar 

ao técnico responsável para que o problema fosse devidamente avaliado e corrigido. No 

entanto, a maior parte do tempo que passei no dispensário foi, como o nome sugere, a 

dispensar medicamentos. Os farmacêuticos quando chegam da sua ronda matinal às 

enfermarias, entregam aos técnicos da sua enfermaria ou colocam nas prateleiras 

destinadas ao efeito todas as prescrições médicas já por si verificadas, que necessitam de 

ser dispensadas. A dispensa é eletrónica, através do sistema JAC. Há pequenas variações 

no procedimento de dispensa consoante o tipo de prescrição, que tem em conta o paciente 

a que os medicamentos se destinam, bem como o tipo de medicamentos. 

Embora por vezes possa parecer demasiado simples, o processo de dispensa tem 

algumas particularidades que devem sempre ser tidas em conta. Dispensar um 

medicamento não se resume a copiar o que vem na prescrição para a etiqueta e esperar 

que o robot traga a embalagem. Há uma grande variedade de códigos que é importante 

dominar para uma dispensa mais rápida e eficaz. Um exemplo muito simples é: se na 

prescrição vem para tomar um comprimido uma vez por dia do medicamento X, na zona 

dos códigos do sistema informáticos escreve-se “1TAOD” e na etiqueta surge “Take ONE 
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tablet ONCE each day”. Um exemplo um pouco mais complicado seria 

“PT1DRBE8H4DYMDU” que significa “Put ONE drop into each eye every 8 hours for FOUR 

days as directed”. Os códigos variam consoante se trate de colírios, inaladores, 

nebulizadores, cremes, pensos, supositórios, suspensões etc. É importante saber ainda a 

função do medicamento que se está a dispensar. Caso se trate de analgésicos 

(paracetamol, tramadol, fosfato de codeína…), antieméticos (ciclizina, ondasertron, 

domperidona…), ou medicamentos para o alívio da obstipação (sene, lactulose, 

magrogol…), mesmo não dizendo na prescrição é necessário completar as instruções da 

etiqueta, respetivamente com “(…) for the relief of pain”, “(…) for the relief of nausea and 

vomiting”, “(…) for the relief of constipation”. No caso de antibióticos é muito importante 

escrever a duração do tratamento e caso não sejam usadas todas as unidades da 

embalagem tem que se escrever para descartar as unidades que sobrarem. Se o antibiótico 

contiver penicilina (amoxicilina, piperacilina com tazobactam…) quem dispensa deve 

colocar uma etiqueta amarela a explicar que quem já alguma vez fez reação alérgica à 

penicilina não deve tomar aquele medicamento. A mesma situação para as outras classes 

de β-lactâmicos, as cefalosporinas e os carbapnemos, em que é necessário colocar uma 

etiqueta amarela que avisa a necessidade de precaução na toma por pacientes que já 

tiveram uma reação alérgica à penicilina. 

Se o medicamento precisar de ser conservado no frigorífico deve também ser 

colocada uma etiqueta com essa indicação.  

Há medicamentos que precisam de ser resuspendidos antes de serem entregues 

ao paciente. Fiz várias ressuspensões, que consistiram em medir rigorosamente numa 

proveta o número de mililitros de água destilada indicada pelo fabricante, e depois agitar 

vigorosamente. Nestes fármacos é importante não esquecer de colocar na etiqueta a data 

de validade após ressuspensão. 

Após a recolha dos medicamentos indicados numa prescrição, de todas as 

etiquetas estarem devidamente colocadas nas embalagens e assinadas, de a data de 

validade de cada medicamento estar conferida bem como o número de comprimidos/ 

cápsulas e a presença de folheto informativo, um tabuleiro com todas as embalagens e 

com a prescrição é colocado na zona de “checking”. Nesta zona os farmacêuticos e/ou 

técnicos habilitados analisam cuidadosamente todo o processo de dispensa até aí 

executado, e caso detetem alguma falha esta tem obrigatoriamente que ser corrigida. Este 

processo encadeado previne vários erros de dispensação, aumentando a efetividade e 

segurança para os pacientes.  

Sempre que durante a dispensa me apercebi que não havia stock para um determinado 

medicamento, este precisava de ser encomendado e para tal era necessário preencher 

todos os dados num livro denominado to-follow book, de forma legível. De seguida era 
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necessário escrever no order book o item necessário para que posteriormente fosse 

encomendado. 

Uma prática comum nos hospitais ingleses consiste em pedir a estudantes e novos 

farmacêuticos no hospital que completem o “Dispensing accuracy log” (ver anexo 1) que 

consiste no registo de cem dispensações, em que as cem tem que ter sido corretamente 

executadas. Durante a verificação na zona de checking anteriormente descrita, caso seja 

detetado algum erro, este é assinalado sendo necessário começar de novo, ou seja, mais 

cem dispensações são necessárias para completar este registo. Completei com sucesso o 

meu “Dispensing accuracy log”  

 

6.2 Outpatients 

Na farmácia dos outpatients são dispensados medicamentos para pacientes que 

tenham sido vistos nas clínicas de outpatients, enfermaria A&E (acidentes e emergências) 

e centro de cuidados urgentes. Aqui, tal como no dispensário inpatients ocorre todo o 

processo de dispensação previamente descrito, no entanto, nos outpatients existe ainda a 

parte da “loja” onde estão à venda alguns medicamentos não sujeitos a receita médica, 

bem como alguns itens de fisioterapia. 

 

6.3 Fármacos controlados (controlled drugs – CD) 

Há fármacos que tendo em conta determinados riscos que comportam, 

nomeadamente risco de abuso e adição, são guardados, dispensados, transportados e 

administrados de uma forma muito mais controlada e cuidadosa que os restantes. São 

exemplos de CD a morfina, oxicodeína e o fentanilo. 

Durante as semanas que estive no dispensário tive a oportunidade de observar e colaborar 

na dispensa destes fármacos. 

Os CDs vêm prescritos em papel, como as prescrições normais, se se destinarem 

a um paciente específico, ou então em livros (order books), quando os fármacos pedidos 

se destinam ao stock de cada enfermaria. Cada enfermaria tem o seu order book que 

diariamente até às 10 horas da manhã chegam à CD room (sala usada para guardar e 

dispensar fármacos controlados) para que os fármacos pedidos sejam dispensados e 

enviados para a respetiva enfermaria. Não é qualquer médico ou enfermeira que pode fazer 

o pedido de CD, portanto há uma lista de assinaturas dos profissionais que o podem fazer, 

que devem sempre ser comparadas com as assinaturas que vêm na prescrição. 

  O transporte é feito em sacos especiais, selados. Cada elemento envolvido em todo 

o processo que vai desde a dispensa, até à sua administração pelo paciente, tem sempre 
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de assinar um documento a confirmar que recebeu/entregou/administrou o exato número 

de comprimidos/capsulas/mililitros inscritos na prescrição. 

Há ainda pacientes não internados (outpatients) que regularmente se dirigem ao 

hospital para levantar fármacos controlados. Os dias da semana em que esses pacientes 

chegam estão bem definidos e portanto estes já foram dispensados e verificados quando 

o paciente chega para os levantar. 

O registo da dispensa faz-se quer através do programa eletrónico JAC, quer 

manualmente nos livros respetivos de cada medicamento e respetiva dosagem. O stock 

deve ser cuidadosamente conferido no final de cada dispensa. 

 

6.4 Fármacos que não se encontram no formulário do hospital (non-formulary 

drugs) 

Há pacientes que antes de serem admitidos no hospital já tomavam um ou mais 

destes fármacos, sendo que em alguns casos é importante que continuem o tratamento 

durante o internamento. Uma vez que o hospital não tem estes medicamentos em stock, a 

pessoa que está a fazer a dispensa precisa de preencher um formulário para encomendar 

o respetivo medicamento (durante o meu estágio preenchi dezenas destes formulários) e 

o farmacêutico responsável pela enfermaria em questão deve assinar. 

  

6.5 Emergency drug cupboard 

Durante três dias foi-me incumbida a tarefa de ser a responsável pelo emergency 

drug cupboard. Na enfermaria Nightingale do Whittington Hospital existe um armário com 

fármacos para emergências, que é usado em situações em que o departamento de 

farmácia esteja fechado. Diariamente um funcionário recolhe o formulário com a lista de 

fármacos que é necessário repor para o stock, uma vez que foram utilizados, e dispensa 

os mesmos. Cada item a repor deve ser etiquetado com a localização da prateleira onde 

se vai colocar posteriormente no Emergency drug cupboard, de modo a garantir um rápido 

acesso quando os fármacos forem necessários. 

 

7. Enfermarias: 

7.1 Informações gerais 

Diariamente, pela manhã, farmacêuticos, médicos e enfermeiros recolhem uma lista 

de todos os pacientes que estão internados nas enfermarias, organizada pelo número da 

cama em que se encontram. É a denominada ficha handover Esta ficha identifica cada 

paciente (nome, data de nascimento, idade, número do hospital) e, variando consoante a 

enfermaria em questão, contém informações como a história clínica prévia, a medicação 
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sob a qual se encontra, informações sociais, tal como se vivem em lares ou com a família, 

o plano terapêutico a ser desenvolvido na enfermaria, entre outros. Normalmente, o 

primeiro passo do farmacêutico quando se encontra na posse deste documento é identificar 

os novos pacientes, perceber a razão que os trouxe ao hospital e deste modo saber definir 

prioridades em relação a que pacientes se deve dirigir primeiro para recolher a história 

farmacológica (drug history). Quando chega à presença do paciente, o farmacêutico 

apresenta-se, confirma com o paciente o seu nome de modo a garantir tratar-se da pessoa 

pretendida e solicita algumas informações importantes para a construção da reconciliação 

farmacoterapêutica, as quais regista nas notas do programa POE do sistema JAC 

previamente descrito: 

- Alergias e reações desencadeadas 

- Medicação repetida (nome do fármaco e respetiva marca - se aplicável- dose diária total, 

frequência, via de administração, dia(s) da semana e data da última toma 

- Medicação PRN (que apenas é administrada quando necessária) 

- Medicação de situações agudas (apenas se aplicável)  

- Medicação não sujeita a receita médica (Over the counter) / preparações herbais: 

- Uso ou não de promotores de adesão à terapêutica 

 - Embalagem original 

 -Blister pack 

 -dossette box 

 -outros 

- Se foi identificado algum problema de adesão à terapêutica 

- Quem administra os medicamentos 

- Se houve alguma alteração recente na medicação 

- Se é fumador 

 - Se foram dados conselhos de cessação tabágica 

 - Se o programa de cessação tabágica foi aceite 

Há ainda alguns medicamentos em que se deve ter especial atenção caso façam parte da 

medicação do paciente ao qual estamos a recolher a história farmacológica: 

Varfarina: 

É necessário saber:  

- Indicação 

 - Duração 

 - INR (international normalized ratio) alvo 

 - Dose atual 

 - Última consulta na clínica anticoagulante e respetivo INR 

 - Próxima consulta na clínica anticoagulante 
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 - Clínica de monotorização e contacto 

Metadona: 

É necessário saber: 

- Dose atual e horário da dispensação 

 - Detalhes da confirmação da dispensação farmacêutica 

 - Detalhes de Drug Dependency Service Clinic 

Clozapina: 

 - Frequência da monotorização 

 - Data do último “resultado verde” 

 - Dose atual 

 - Contacto do hospital de monotorização 

  

Por fim: 

- Data e nome da pessoa que recolheu a história farmacológica 

- Alteração à medicação e razões 

- Conselhos fornecidos/ verificação da técnica de inalação (se aplicável) 

 

Notas adicionais:  

- Esteroides de longo prazo devem ser identificados 

- A dose usual e dia de administração deve ser identificada para o metotrexato e 

bifosfonatos 

- Como foi descrito previamente, o paciente é uma possível fonte para a recolha da história 

farmacológica. Outras hipóteses são: verificar os medicamentos que o paciente trouxe de 

casa ou então enviar um fax ao médico de família do paciente, explicando que este foi 

admitido no hospital e pedindo-lhe um registo da medicação que lhe tem sido prescrita 

(Anexo3). Pelo menos duas fontes devem ser utilizadas para a recolha da história 

farmacológica e os fármacos, doses e frequências descritos por cada fonte devem ser 

cuidadosamente comparados com os fármacos presentemente prescritos no hospital. 

Todas as discrepâncias devem ser devidamente assinaladas e investigadas. 

- Antes de os medicamentos prescritos a um determinado paciente serem dispensados é 

sempre necessária a verificação por parte do farmacêutico. Este verifica se cada fármaco 

é o mais adequado à patologia em questão e estado fisiológico do paciente, se a dose e 

frequência são as corretas, se a forma farmacêutica está adequada e verificam-se ainda 

possíveis interações fármaco-fármaco/ fármaco-patologia, entre vários outros parâmetros 

mais específicos de cada medicamento. 

- Qualquer alteração à medicação normal do doente aquando da admissão do paciente no 

hospital deve ser notificada ao seu médico de família. Uma das várias cartas que observei 
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a serem escritas avisava o médico de família que devido ao mau controlo das dores, a 

dose de buprenorfina tinha aumentado de 5mg para 10mg, e que devido a uma recente 

infeção por Clostridium difficile foi interrompido o tratamento com lansoprazol, uma vez que 

se sabe de uma associação entre a toma desta classe de fármacos (inibidores das bombas 

de protões) e o aparecimento de infeção por C. difficile. Isto é importante para que o médico 

de família tome conhecimento da medicação atual do seu paciente e tenha isso em conta 

em futuras prescrições. 

Um dos grandes objetivos deste procedimento consiste na reconciliação 

farmacoterapêutica, garantindo uma elevada qualidade na prestação de serviços ao 

paciente. 

- Existe também em cada enfermaria um quadro branco com informações sobre os pacientes 

que vai sendo atualizado ao longo do dia pelos profissionais de saúde, dando informações 

como o dia da alta médica ou se os fármacos para levar para casa já foram dispensados, 

etc. 

 

7.2 Enfermarias em que tive oportunidade de trabalhar 

IFOR (pediatria, sob a orientação da farmacêutica Ana Patrício) 11/02 

 

As rondas nesta enfermaria são ligeiramente diferentes das restantes que fiz. Há 

um menor contacto com os pacientes propriamente ditos, nomeadamente os mais novos, 

e um maior contacto com os pais, com quem é conferida a história farmacológica da 

criança. Nesta enfermaria, além dos medicamentos e alergias, no caso dos bebés é 

perguntado também se tomam algum leite especial. 

Presenciei a situação de um paciente de 2 anos que deu entrada no hospital com 

eczema, febre alta (39ºC) e corrimento nasal. Antes de ter sido concluído um diagnóstico, 

esta criança começou a ser medicada com antibióticos normalmente usados para o 

tratamento da meningite. Perguntei a razão de estarem a administrar antibióticos sem se 

saber sequer se se trata de uma infeção bacteriana, e foi-me explicado que é uma prática 

padrão do hospital. Antes de saírem os resultados da cultura bacteriana, se os sintomas 

forem os acima descritos, deve, imediatamente após ser feita a cultura, iniciar-se uma 

terapêutica antibacteriana para a meningite. Quando saem os resultados, se o diagnóstico 

se confirmar, continua-se a administração dos antibióticos em questão, caso contrário 

suspende-se a terapêutica. 

 

VICTORIA (cirurgia, sob a orientação da farmacêutica Safia Rohium) 12/2-14/2 
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Observei vários casos de pacientes que foram sujeitos a cirurgias bariátricas, isto é 

cirurgias para perda de peso. Foi-me explicado que existem dois principais tipos de 

cirurgias bariátricas: 

1) Banda gástrica: É usada uma banda que reduz o tamanho do estômago e, deste modo, 

uma menor quantidade de comida é necessária para atingir a sensação de saciedade. 

2) Bypass gástrico: É um procedimento cirúrgico que altera o processo de digestão. Menos 

comida é digerida sendo necessário menos comida para a sensação de saciedade. Estas 

pessoas apenas são capazes de ingerir pequenas quantidades de comida e parte desta 

não chega a ser digerida. 

Após este tipo de cirurgias, durante algum tempo, ou até mesmo para o resto das 

suas vidas, os pacientes apenas podem ingerir líquidos e portanto, o farmacêutico deve 

assegurar que toda a medicação oral prescrita é líquida/solúvel ou dispersível em água. 

Para tal devem ser usadas fontes como o BNF (British National Formulary) para saber as 

formulações disponíveis de cada medicamento e a biodisponibilidade de cada forma 

farmacêutica e/ou o handbook of enteral feeding, para saber se determinado comprimido 

pode ser esmagado e disperso, ou se uma determinada cápsula pode ser aberta. O ideal 

seria até alterar todas as formas farmacêuticas para líquidos, mas por vezes não existem, 

ou são demasiado caras, ou então demoram demasiado tempo a chegar ao hospital, e 

portanto opta-se por dispersar comprimidos/cápsulas. 

Nestes casos é ainda importante o farmacêutico escrever uma carta eletrónica ao 

médico de família, notificando-o das necessidades específicas relativamente à medicação, 

tendo em conta o atual estado de situação do doente. 

Eis um exemplo traduzido de uma das cartas que observei a ser escrita: 

“Caro Dr, 

Por favor note que toda a medicação fornecida deve ser líquida ou fármacos solúveis. 

Considere apenas esmagar comprimidos caso não haja nenhuma outra alternativa 

adequada. Na medida em que os comprimidos de libertação modificada não podem ser 

esmagados estes não devem ser prescritos a este paciente” 

De seguida o farmacêutico descreve fármaco a fármaco a forma farmacêutica, 

dose, frequência, e como devem ser tomados. Por vezes pode ser favorável alterar o 

medicamento que o paciente toma normalmente. Um exemplo comum é o caso do 

omeprazol, em que o hospital apenas tem cápsulas. Este medicamente é substituído por 

lansoprazol, comprimidos dispersíveis, visto ser uma melhor opção que abrir as cápsulas. 

 

Bridges e Meyric (geriatria, Sob a orientação dos farmacêuticos Chris Theophanous, 

Mattew Lam e Adebola Aderogba e do técnico de farmácia Joseph Grayson) 17/02 – 

28/02, 10/03 - 14/03 
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Estas enfermarias recebem pacientes idosos, grande parte das vezes 

polimedicados. Tendo em conta a polimedicação, bem como as alterações fisiológicas 

verificadas nos idosos, é de particular importância verificar com cuidado as análises 

sanguíneas do paciente, nomeadamente a creatinina, uma vez que uma grande parte dos 

fármacos são eliminados via renal. Observei diversas vezes e eu própria pus em prática a 

fórmula de Cockcroft e Gault para o cálculo da clearance estimada da creatinina. 

 

𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 =
140 − idade x peso x constante

Creatinina sérica
 

Idade em anos 

Peso em quilogramas 

Creatinina sérica em micromole/litro 

Constante= 1.23 para sexo masculino e 1.04 para sexo feminino 

 

Por várias vezes observei os farmacêuticos a enviarem notas clínicas aos médicos, 

a pedirem para alterar as doses de determinados medicamentos, evocando o facto da 

clearance da creatinina estar a baixo de um determinado valor, e sugerindo uma nova dose. 

Desta forma são evitadas sobredosagens, que nomeadamente em pacientes idosos 

podem muitas vezes levar à morte. 

Uma outra intervenção farmacêutica que achei particularmente interessante, foi 

numa situação em que a paciente estava a tomar há três meses vancomicina, e que desde 

então os seus níveis de creatinina sérica aumentaram de 100 para 250. Sabe-se que a 

vancomicina é um fármaco nefrotóxico em elevadas doses. Assim sendo, imediatamente 

antes da administração de vancomicina, devem ser medidos os níveis sanguíneos deste 

fármaco no sangue (medição em vale) de modo a ser calculada a dose necessária para se 

obter efeito farmacológico, embora sem se atingirem níveis tóxicos. O farmacêutico 

investigou a situação e apercebeu-se que, embora as enfermeiras tivessem sido alertadas 

para tal, a amostra sanguínea para análise era recolhida a uma hora aleatória, e não 

imediatamente antes da administração de vancomicina o que levava à administração de 

doses erradas. Foram escritas notas clínicas na ficha da paciente a frisar a importância dos 

horários nos procedimentos acima referidos, e o farmacêutico falou pessoalmente com as 

enfermeiras, explicando a razão pela qual respeitar os horários era crucial nesta situação. 

Tendo em conta a recente deterioração da função renal foi ainda necessário ajustar a dose 

de Vancomicina de acordo com a clearance de creatinina estimada da paciente. Após 

cálculos e consulta de bibliográfica verificou-se que a dose necessária era cerca de três 

vezes inferior à que estava a ser administrada, o que contribuía ainda mais para a 

deterioração da função renal. 



13 
 

Pacientes idosos tem frequentemente problemas de deglutição e nesses casos é 

importante recorrer-se a formas farmacêuticas adaptadas a esta situação. Um destes 

casos é a senhora MR, 82 anos, que é uma paciente hipertensa, e que estava medicada 

para o alívio da dor com Paracetamol solúvel (pastilhas efervescentes). É do conhecimento 

comum que pastilhas efervescentes são ricas em sódio. Após verificação dos níveis 

sanguíneos de sódio da paciente o farmacêutico verificou que estavam particularmente 

elevados 161 mmol/L enquanto os níveis normais são entre 135 e 145 mmol/L. Assim 

sendo, o farmacêutico falou com o médico para alterar a forma farmacêutica para 

paracetamol na forma líquida. 

No procedimento de uma alta médica o farmacêutico verifica toda a medicação que 

o médico prescreve para o paciente levar para casa. Só após essa verificação é que a 

medicação pode ser dispensada. A paciente ST, 81 anos, recebeu alta média. Nas notas 

clínicas desta paciente estava registado que a paciente, além de outros problemas era 

hipertensa e sofria de confusão e agitação mental. No entanto na medicação para levar 

para casa não estava presente qualquer medicamento para nenhuma destas patologias, e 

portanto, antes de verificar a alta, o farmacêutico contactou o médico para perceber se esta 

ausência era intencional, ou se teria sido esquecimento. Neste caso foi esquecimento e 

portanto a intervenção do farmacêutico foi de extrema importância na promoção da 

segurança e bem-estar da doente 

O paciente BW, 75 anos tinha uma infeção fúngica na zona infrabdominal. A 

prescrição médica para este paciente incluía o antifúngico certo para esta infeção, mas foi 

prescrito sob a forma farmacêutica de gotas para os ouvidos. O farmacêutico falou 

pessoalmente com a médica, aconselhando a alterar a forma farmacêutica para creme. 

O paciente EF, 72 anos foi diagnosticado com esquizofrenia e foi-lhe prescrito pelo 

médico acetato de zuclopentixol. Este fármaco está indicado para o controlo a curto prazo 

de psicose aguda e mania. O Farmacêutico contactou o médico para alterar para 

decanoato de zuclopentixol, uma vez que este fármaco é indicado para manutenção do 

controlo de esquizofrenia e psicoses paranoides. 

Também no ato de alta médica, antes dos pacientes abandonarem o hospital ocorre 

uma última visita por parte do farmacêutico, num encontro que se denomina 

“aconselhamento farmacêutico”. Um a um são apresentados os fármacos aos pacientes, 

sendo explicado porque foram prescritos, a dose e como tomar. É muito importante o 

paciente perceber a razão de ter de tomar cada um dos medicamentos que lhe são 

prescritos. Várias doenças não tem sintomas e muitos doentes não entendem a razão de 

terem de tomar medicação se se sentem saudáveis. O facto de saberem o objetivo de cada 

medicamento comprovadamente minimiza o risco de abandono da terapêutica. 
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A pacientes que utilizem inaladores, o farmacêutico pede para que demonstre a técnica 

usada. O uso de opióides como codeína ou tramadol tem efeitos obstipantes e portanto 

deve ser explicado a razão de ter sido prescrito um desobstipante, ou caso não tenha sido 

prescrito deve explicar-se para procurar o médico de família caso note alterações no 

trânsito intestinal. 

Como acima foi referido, estas enfermarias 

recebem pacientes idosos, e como tal são uma grande 

parte das vezes pacientes polimedicados. No Reino 

Unido é muito comum o recurso a Blisterpacks (Fig 3.) 

que são semanal ou mensalmente preparados pela 

farmácia comunitária. Os Blisterpacks são de inegável 

utilidade em idosos, que além de polimedicados, as 

suas faculdades mentais têm vindo a deteriorar-se, 

sendo que este “utensílio médico” permite serem 

evitados erros de medicação tão comuns, como 

duplicações, esquecimentos e tomas de medicação fora de horas. Estão organizados por 

dias da semana e dentro de cada dia estão organizados por horas (pequeno almoço, 

almoço, jantar e hora de deitar). Desta forma, durante cada refeição o paciente ou o 

cuidador apenas tem que retirar os comprimidos/capsulas referentes aquele dia e hora) 

Apesar de limitações óbvias, como apenas ser possível usar para formas farmacêuticas 

orais sólidas, ou o facto de não se colocar em Blisterpacks medicamentos que só se tomam 

quando necessário (analgésicos, anti-eméticos…) ou medicamentos cuja dose se altere 

com alguma frequência (varfarina), o recurso a estes utensílios revelou-se um processo 

eficiente, barato e seguro, sendo portanto de uso muito comum no Reino Unido. 

Assisti a uma situação que demonstra na perfeição a importância da reconciliação 

farmacoterapêutica, evolvendo, em simultâneo um Blisterpack. A paciente AW, 70 anos, 

deu entrada no hospital e trouxe consigo o seu Blisterpack. Durante a elaboração da 

história farmacológica o farmacêutico detetou que havia mais comprimidos dentro do 

Blisterpack dos que os que vinham descritos nas etiquetas aderidas. O Farmacêutico ligou 

para a farmácia que prepara o Blisterpack e perguntou qual era a medicação habitual da 

doente. Apercebemo-nos que dentro do Blisterpack estava ainda tacrolimus, embora a 

etiqueta tivesse sido removida. Caso esta situação não tivesse sido detetada, o hospital 

não iria fornecer nem prescrever mais tacrolimus à paciente, o que traria sem dúvida efeitos 

prejudiciais à sua saúde. 

 

Learning time 

Figura 3 Blisterpack 
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Os farmacêuticos e o técnico de farmácia que me acompanharam nas enfermarias 

de geriatria dedicavam alguns momentos do dia para realização de questões clínicas a 

estudantes que os acompanhavam nas enfermarias. Esta prática é extremamente 

interessante e uma mais-valia para todos. Era frequentemente perguntado para que servia 

determinado fármaco, o que devia ser monitorizado quando vemos que o fármaco foi 

prescrito, de que forma atua o fármaco, contraindicações etc. Por vezes eram-nos 

apresentados casos clínicos reais, em que a partir da lista de fármacos prescritos e 

respetivas doses, e doenças diagnosticados devíamos perceber para que servia cada 

fármaco naquela situação, e que parâmetros analisar aquando da sua toma. Sempre que 

não sabíamos a resposta procurávamos no BNF ou outras fontes fidedignas. 

Exemplos de perguntas que foram feitas: 

P: O que monitorizar num paciente que toma digoxina?  

R: Os níveis sanguíneos de potássio. A digoxina e o potássio competem pelo mesmo 

recetor. Se os níveis de potássio diminuem mais digoxina fica biodisponível. 

P: Porque é que os inaladores de Dipropionato de Beclometasona para a profilaxia da asma 

deve ser prescrito pelo nome da marca? 

R: Existem duas marcas de aerossóis de Propionato de Beclometasona para inalação: 

Clenil Modulite® e Qvar®. O tamanho das partículas e a biodisponibilidade são diferentes 

e portanto após o início e controlo da asma com uma das marcas não deve ser prescrita a 

outra marca, uma vez que não são equivalentes. 

P: Exemplo de uma contraindicação para a toma de heparina 

R: Hemofilia ou outra desordem hemorrágica 

P: Quais as doses de ácido fólico para uma mulher grávida (Prevenção de espinha bífida 

no feto) e para o tratamento de anemia megaloblástica? 

Prevenção da espinha bífida: Mulheres com baixo risco de conceberem crianças com 

defeitos no tubo neural devem ser aconselhadas a tomar 400 microgramas de ácido fólico 

antes de engravidar e até à 12ª semana de gravidez. Mulheres de elevado risco de 

conceberem uma criança com defeitos no tubo neural, se algum dos parceiros ou ambos 

têm eles próprios um defeito no tubo neural ou há história familiar/previa gravidez em que 

se sucedeu este problema, ou ainda no caso da mulher que quer engravidar ser portadora 

de doença celíaca, diabetes mellitus, ou está sob medicação antiepilética, deve ser 

aconselhada a tomar 5mg diários de ácido fólico até às 12 semanas de gravidez. Mulheres 

com anemia falciforme devem continuar com a dose de 5mg diários de ácido fólico durante 

toda a gravidez 

Tratamento de anemia megaloblástica por deficiência de folato: Adultos e crianças com 

mais de um ano de idade nesta situação devem tomar 5mg diários de ácido fólico durante 

4 meses. Pode ser necessária uma dose diária de 15mg em casos de malabsorção. 
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P: Porque é que na forma farmacêutica comprimidos a dose de citalopram é 10mg, e se 

gotas orais apenas se administram 4 gotas, que é o equivalente a 8mg? 

R: Há uma diferente absorção para estas duas formas farmacêuticas, pelo que as gotas 

orais são mais biodisponíveis, sendo necessária uma maior dose para o mesmo efeito 

terapêutico. 

P: Que cuidados a ter quando vemos ADCAL® numa prescrição? 

R: ADCAL® contém carbonato de cálcio e como tal diminui a absorção de alguns 

medicamentos. Um exemplo é a ciprofloxacina, que sendo um antibiótico, irá prejudicar a 

saúde do doente, na medida em que a infeção em questão poderá não ser debelada, mas 

contribui ainda para o problema de saúde pública que são as resistências aos antibióticos. 

P: Uma receita com dinitrato de isosorbido (para a prevenção de angina de peito) dizia para 

aplicar 3 doses por dia. O técnico de farmácia pergunta se a dose está correta. 

R: Após verificação no BNF, rapidamente se pode verificar que a dose máxima seriam duas 

aplicações por dia. No entanto, ao ler com mais atenção descobri uma secção que 

explicava que em determinados casos surge tolerância a este medicamento e que nestas 

situações a dose pode subir até 3 aplicações por dia. 

P: Numa prescrição vinha: Lorazepam 4mg/ml, para injetar 1mg via intramuscular quando 

necessário. O técnico de farmácia pergunta o que está errado nesta prescrição. 

R: O facto de na prescrição vir escrito “quando necessário” mostra que o lorazepam apenas 

deve ser dado a este paciente caso este tenha uma crise aguda. Durante crises, o 

desejável é que o alívio seja rápido, portanto a via intramuscular não foi bem escolhida. Foi 

escrito nas notas que a via fosse substituída para intravenosa. 

 

Merceres (oncologia/ hematologia, sob a orientação da farmacêutica Rachel Palmer) 

4/03 (manhã) 

 

Apenas passei uma manhã nesta enfermaria, mas tive a oportunidade de assistir a 

um boardround, onde médicos e enfermeiros se reúnem em volta do quadro com o nome 

dos pacientes, discutem a evolução do paciente, diagnóstico ou suspeitas de diagnóstico, 

comparam opiniões e definem a data prevista da alta médica. É importante que o 

farmacêutico também assista ao boardround para se inteirar de uma variedade de 

informações importantes, como por exemplo o dia previsto de alta do paciente, estado 

clínico, exames que foram/ vão ser feitos, etc. 

 

Nightingale (pneumologia) e Montushi (cardiologia), sob a orientação da 

farmacêutica Rebecca Chennells)  10/03 a 21/03 (manhãs) 
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A enfermaria Nightingale é dedicada a doenças do foro respiratório, sendo a causa 

mais comum de internamento a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) 

Foi-me explicado que é comum assistir-se nesta enfermaria a falências respiratórias, e que 

existem dois tipos de falência respiratória: 

 Tipo I (O mais comum): A tensão arterial em oxigénio é inferior a 60 mmHg, embora a 

tensão arterial em dióxido de carbono esteja normal, ou ligeiramente diminuída. 

Está associado a doenças agudas pulmonares, o que geralmente envolve a presença de 

fluido, ou colapso dos alvéolos. 

Ex: pneumonia, hemorragia pulmonar, etc. 

 Tipo II (hipercápnico): A tensão arterial em dióxido de carbono está elevada, ou seja, é 

superior a 50 mmHg. Etiologias comuns são overdoses de fármacos, doenças 

neuromusculares ou alterações severas das vias aéreas. 

Ex: Asma, DPOC, etc. 

Na enfermaria Montushi estive apenas de passagem, tendo-me apenas sido explicado 

brevemente o seu funcionamento. 

 

Mary Seacole (admissões, sob a orientação das farmacêuticas Maria Toufexis, Karina 

Yagambrun, Helen Ghebrezadik e Ana Patrício) 24/03 a 14/04 

 

Estas são as enfermarias das admissões, ou seja, algum paciente que seja admitido 

no Whittington Hospital dá, normalmente, entrada numa destas enfermarias e, caso 

necessário, é posteriormente transferido para uma das enfermarias da especialidade.  

em questão. Estas enfermarias são extremamente movimentadas e habitualmente mais de 

50% dos doentes com que me deparava na ficha handover que recolhia de manhã eram 

pacientes novos. Por exemplo, das 18 camas da enfermaria Mary Seacole South era muito 

frequente que 14 a 16 dos pacientes tivessem dado entrada no hospital no dia anterior à 

noite, ou nesse próprio dia de madrugada, não tendo ainda sido vistos pelo farmacêutico. 

Nesta enfermaria desempenhei um papel muito mais independente e pró-ativo em relação 

às restantes, tendo tido a oportunidade de colocar em prática tudo o que me foi ensinado 

e tudo o que observei previamente. 

De manhã, mal chegava à enfermaria recolhia a minha ficha handover e juntamente 

com a farmacêutica responsável analisávamos quais eram os pacientes novos. Para esses 

pacientes era necessário recolher a história farmacoterapêutica, sendo eu a responsável 

no que se refere a essa tarefa por cerca de metade dos pacientes. 

Como anteriormente referido, uma história farmacológica necessita de pelo menos 

duas fontes. As fontes mais comuns são o próprio doente ou familiares, a medicação que 
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o doente leva consigo para o hospital, o fax requisitado ao médico de família e, 

eventualmente, a lista dos medicamentos TTA de um recente internamento. 

Nesta enfermaria foi-me algumas vezes pedido que fizesse aconselhamento a 

pacientes que recebiam alta médica e que tinham alterações na sua medicação habitual. 

Pondo em prática o que observei ser feito nas restantes enfermarias, explicava 

medicamento a medicamento a razão de ter sido prescrito e como e quando se deve tomar. 

No final o paciente era convidado a expor todas a dúvidas que tivesse. Uma das senhoras 

que aconselhei, tendo em conta as consideráveis alterações feitas à sua medicação 

habitual ficou claramente com dúvidas em relação ao horário a que devia tomar os seus 

medicamento e portanto organizei-lhe numa folha um horário dividido em manhã, almoço, 

jantar e hora de dormir em que incluí no devido lugar cada medicamento, a dose e algumas 

notas adicionais que considerei necessárias. 

Aconteceu também uma outra situação em tive oportunidade de atuar. Uma 

paciente, a senhora YG, 78 anos e polimedicada devido às inúmeras patologias que vinha 

acumulando, estava a receber alta médica. Como tal, o médico prescreveu a sua 

medicação TTA, que como foi já explicado tem que ser verificada pelo farmacêutico antes 

de ser dispensada. Acontece que devido à lista de fármacos prescrita ser razoavelmente 

extensa, é fácil para o médico cometer erros de prescrição, e daí também a grande 

importância no papel do farmacêutico. Na situação particular desta paciente tinha-lhe sido 

prescrito atorvastatina 20mg e simvastatina 40mg, sendo este um caso claro de duplicação 

farmacológica. Chamei a atenção da farmacêutica para o que se estava a passar, e esta 

avisou o médico prescritor, que prontamente corrigiu a situação. 

 

CUIDADOS AO DOMICÍLIO (Sob a orientação do farmacêutico Chris Theophanous) 

17/02 

 

O Whittington Hospital colabora num projeto de reabilitação, que consiste em enviar 

um farmacêutico a domicílios de pessoas que preencham determinados requisitos, 

nomeadamente reduzida mobilidade. 

Durante o meu estágio no hospital tive oportunidade de acompanhar o farmacêutico 

Chris a dois domicílios e assistir ao aconselhamento por ele prestado. Irei descrever a 

minha experiência apenas no domicílio nº 1, uma vez que as duas experiências foram 

semelhantes. 

Domicílio nº 1 

Senhora MW, 84 anos 

Esta senhora possuía um Blisterpack. Eu e o farmacêutico anotamos todos os 

medicamentos que estavam a ser usados, a dose e a frequência 
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As principais queixas da paciente eram: “Dormi muito mal à noite porque tenho dor forte no 

fundo das costas” O farmacêutico verificou que nenhum analgésico se encontra no 

Blisterpack, e que apenas toma analgésicos (parecetamol e tramadol) quando necessário. 

Para melhor controlo da dor o farmacêutico considerou boa prática tornar recorrente a toma 

dos analgésicos, e portanto inclui-los no Blisterpack. Estes dois analgésicos atuam de uma 

forma sinérgica. No entanto esta paciente está também medicada com varfarina, e sabe-

se que o uso regular de paracetamol e tramadol pode alterar os níveis de INR, pelo que a 

dose de varfarina pode precisar de ser alterada. Portanto é também importante dar 

conhecimento à clínica anticoagulante que acompanha a senhora MW desta alteração à 

sua medicação. 

A senhora sofre de incontinência, uma situação que a preocupa, sendo até 

medicada para este problema com tolterodina. No entanto, para tratamento da hipertensão 

toma um diurético tiazídico. O farmacêutico anotou esta situação, para mais tarde sugerir 

ao médico uma possível alteração na medicação, para um anti-hipertensor não diurético 

com vista a melhorar a qualidade de vida da paciente. 

A senhora queixa-se ainda que os comprimidos de sene que lhe foram prescritos 

para o alívio da obstipação lhe causam desconforto abdominal e que portanto começou a 

tomar lactulose para o alívio da obstipação. O farmacêutico anotou esta alteração para a 

notificar ao médico, e aconselhou a paciente a tomar a lactulose com um copo cheio de 

água. 

De volta ao hospital o farmacêutico escreveu uma carta quer ao médico de família, 

quer à farmácia comunitária da senhora MW, informando do resultado da entrevista e 

pedindo ao médico de família que refletisse nos problemas detetados, e tendo em conta o 

seu conhecimento e experiência procurasse alterar medicamentos que o farmacêutico 

detetou como possivelmente não sendo os que proporcionam melhor qualidade de vida à 

doente. 

Foi ainda elaborada uma tabela que contem todos os medicamentos da senhora 

MW, porque os toma e a que horas devem ser tomados. Essa tabela foi enviada por correio 

para o filho da senhora e para a sua cuidadora. 

 

     8. Semana da demência (Sob a orientação da farmacêutica Patricia 

McCormick) 05/03 

Esta semana foi dedicada a um tema tão atual, que é o aumento do número de 

pessoas diagnosticadas com demência. Durante todo o dia foi montado no átrio do hospital 

um stand onde se podiam encontrar inúmeros panfletos repletos de informação sobre o 

tema. Médicos, farmacêuticos e enfermeiros voluntariaram-se para passar algumas horas 
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junto ao stand e esclarecer quem passava de que se tratava essa atividade, informar que 

durante toda a semana haveria palestras para cuidadores, atividades para pessoas que 

sofrem de demência e ainda sugerir que levassem panfletos que considerassem úteis. Eu 

fui convidada a passar umas horas no stand, onde tive oportunidade de assistir a alguns 

esclarecimentos de dúvidas e ler panfletos sobre o assunto. 

Além de cuidadores e doentes com demência, esta semana dirigia-se em grande 

parte à população em geral, dando informações úteis à acerca de como reconhecer, como 

falar, como tentar ajudar alguém com demência. Cada caso é um caso, e portanto é muito 

difícil e errado generalizar, mas há sempre pontos comuns nestas pessoas, que se todos 

estivermos alerta sobre como os detetar, tal pode ser crucial na integração destes 

pacientes na sociedade, bem como no seu bem-estar físico e psicológico. 

 

       9. Produção (Sob a orientação da farmacêutica Nuray Temiz, do técnico-

chefe Paul Angus e do técnico Richard Pinch) 03-03/07-03 

 

Tive oportunidade de durante uma semana aprender um pouco sobre a produção e 

manipulação de medicamentos oncológicos.  

Comecei pela leitura das SOP mais importantes. Li por exemplo as regras gerais para 

trabalhar na área da produção, as regras de como entrar e sair das salas de produção, 

como a sala de isolamento deve ser limpa, bem como a frequência com que deve ser limpa, 

como gerir a produção de lixo (os citotóxicos deviam ser colocados nos caixotes amarelos 

de tampa roxa no dispensário da produção, e os objetos cortantes tinham também 

contentores próprios. 

Foi-me explicado o papel do farmacêutico na verificação de uma prescrição de 

anticancerígenos. O farmacêutico deve começar por olhar para as análises sanguíneas e 

ver se os valores se encontram dentro dos parâmetros normais. Como é sabido, a 

terapêutica anticancerígena é citotóxica e como tal afeta não só as células neoplásicas 

mas também, por exemplo, as células sanguíneas na medula óssea. Níveis demasiado 

reduzidos destas células trazem consequências graves ao paciente e como tal, antes de 

um novo ciclo é essencial garantir que os níveis estão normalizados, para que um novo 

ciclo de quimioterapia possa ser iniciado.  

Uma grande parte dos anticancerígenos tem a sua dose definida consoante a 

massa corporal do paciente em questão. O trastuzumab é um dos poucos exemplos em 

que a dose é definida em função o peso e não da massa corporal. É também função do 

farmacêutico garantir que as doses prescritas são adequadas. O regime terapêutico varia 

consoante o tipo de cancro a tratar. O farmacêutico, tendo em consideração as guidelines 
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definidas deve sempre perceber se o regime adotado para um paciente é o correto. 

Também a terapia adjuvante e respetivas doses e frequência (antieméticos, etc) variam 

consoante o plano adotado e é de grande importância para o bem-estar do doente que 

sejam corretamente prescritos e administrados. 

Foram-me dados alguns exemplos para que praticasse os cálculos de doses e para 

que calculasse a velocidade de infusão de um anticancerígeno. Para treinar o processo de 

verificação de terapêutica anticancerígena e medicamentos adjuvantes foram-me dados 

dois casos, relativos a um paciente teste, Um com cancro de mama, e outro com cancro 

nas células não pequenas do pulmão. (Anexo 4) O meu papel foi comparar a terapêutica 

que me foi apresentada com guidelines, emendar o que achasse necessário para no final 

fazer uma pequena apresentação com os erros que detetei e soluções que encontrei. No 

final deste desafio senti-me bastante realizada. Percebi bem o papel do farmacêutico na 

garantia da qualidade numa terapêutica anticancerígena. As fontes que me aconselharam 

a consultar foram a London cancer aliance e Derby Burton – Cancer network. 

Outra coisa que aprendi com esta atividade foi em relação à cisplatina, no 

tratamento de cancro nas células não pequenas do pulmão. Sendo a cisplatina um fármaco 

muito nefrotóxico, uma forma de prevenir esta toxicidade passa pela pré-hidratação do 

paciente (administração de 1L de solução salina a 0,9% com 20mmols de cloreto de 

potássio para prevenção de problemas eletrolíticos). Após a administração do 

anticancerígeno é feita a pós-hidratação (1L de solução salina a 0,9% com 20mmols de 

cloreto de potássio e 20mmols  de sulfato de magnésio). Para evitar a acumulação de todo 

o líquido administrado é também importante a administração intravenosa de manitol ou do 

diurético de ansa furosemida. 

 

       10. Nutrição parentérica total - total parenteral nutrition 

(TPN) (Sob a orientação das farmacêuticas Alexandra Cardoso e Farough Tossi) 

19/03 e 21/03 

 

Existem variadas razões pelas quais um paciente pode ser indicado para nutrição 

parentérica total. São alguns exemplos:  

 Doenças prolongadas ou severas do trato gastrointestinal 

 Coma 

 Trauma ou queimaduras 

 Cirurgia Major 

 Bebés que tenham nascido muito pequenos e frágeis. 
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A nutrição parentérica requere o uso de uma solução que contenha aminoácidos, 

glucose, gordura, eletrólitos, elementos traço e vitaminas. Existem já algumas preparações 

padrão pré-definidas. No entanto, consoante as necessidades específicas de cada 

paciente, verificadas a partir das suas análises clínicas, o farmacêutico, juntamente com 

uma equipa de um médico, um enfermeiro e um nutricionista fazem ligeiras alterações a 

determinados parâmetros. As crianças habitualmente precisam de mais gordura que os 

adultos e então, por uma questão de estabilidade são preparados dois sacos diferentes: 

um para os nutrientes hidrófilos e outro para os hidrófobos. 

Por razões económicas os sacos de nutrição parenteral não são produzidos no 

Whittington Hospital. No entanto, quando o saco chega ao departamento de farmácia, o 

farmacêutico responsável tem que se assegurar que todos os dados estão corretos: o 

nome do paciente, o número do hospital, a quantidade de cada nutriente entre outros. Só 

então o saco pode prosseguir para a enfermaria e ser administrado ao paciente. 

 

        11. Centro de informação de medicamentos – Medicines 

information (MI) (Sob a orientação das farmacêuticas Rebecca Chennells e 

Silvia Ceci) 

 

No departamento de farmácia existe um gabinete dedicado à receção diária de 

perguntas clínicas de pacientes, médicos, enfermeiros, ou até mesmo de outros 

farmacêuticos.  

Os farmacêuticos de centros MI e restantes funcionários possuem uma variedade de 

funções que podem ser divididas: 

1) Respostas a questões que chegam diariamente. 

Estes centros são responsáveis por fornecerem conselhos, além de informação. 

2) Trabalho ativo 

Elaboração de guidelines, boletins, panfletos 

3) Educação 

Farmacêuticos do MI dão com frequência palestras e treinos a funcionários de farmácias, 

e aulas sobre medicamentos a outros profissionais de saúde. 

4) Garantia de qualidade 

Há passos essenciais para que estes serviços sigam padrões suficientemente elevados. 

Podem ser feitos questionários para tentar avaliar o que as pessoas acharam do serviço 

prestado, treino intensivo de novos funcionários, procedimentos de atuação padrão. 

5) Administração  

Conseguir material de trabalho, atualizar recursos, 
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6) Gerir a entrada de novos fármacos 

Fornecer conselhos, manter membros informados sobre novos procedimentos, etc. 

 

O que é que as pessoas normalmente perguntam? 

 Administração de fármacos (doses, falência renal, uso de fármacos em pediatria, métodos 

de administração) 

 Efeitos adversos 

 Escolha da melhor terapêutica para pacientes particulares ou com doenças particulares 

 Fármacos na gravidez/ amamentação 

 Identificação por exemplo de fármacos estrangeiros 

 Compatibilidade e estabilidade 

 Farmacologia, farmacocinética (mecanismos de ação, perfil de eliminação) 

 Toxicidade (intoxicações agudas devem ser referidas ao centro nacional de venenos 

 Medicina complementar (segurança, evidência, eficácia e possíveis interações com a 

medicina tradicional 

As perguntas chegam normalmente na forma de chamada telefónica ou via e-mail. As cinco 

principais questões a fazer são: 

 É uma pergunta geral, ou diz respeito a um paciente em particular? 

 Qual é o seu nome? 

 Qual a sua profissão/ de onde vem o seu interesse? 

 Como devo contacta-lo 

 Quando precisa da resposta? 

Como documentar uma questão feita aos serviços de MI? 

Muitos centros MI, incluindo os serviços de MI do Whittington Hospital utilizam a base de 

dados MiDatabank. É muito importante documentar as perguntas feitas, bem como as 

respostas dadas aos centros MI. Há várias razões para tal, sendo exemplos:  

 Se a pessoa que fez a pergunta por algum motivo se esquece, ou perde a resposta 

facilmente é-lhe dada uma segunda via.  

 Pode ocorrer o caso de surgirem perguntas semelhantes facilitando o processo de 

resposta. 

 Em questões legais, há documentação que suporta a forma como o farmacêutico atuou, 

no caso de surgirem queixas de que foram dadas respostas erradas. 

 A leitura de questões antigas pode ser usada para treino de novos funcionários do MI 

 Estatísticas – A documentação fornece aos farmacêuticos do MI um suporte na 

confirmação do seu valor nos cuidados de saúde de uma comunidade. 

Durante as minhas duas semanas no MI foram-me dados alguns casos para resolver: 
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1) 11/03/2014  

Senhora LT, 40 anos. Medicação regular: Amitriptilina, Hioscina, Ácido tranexâmico, 

fumarato de ferro. Foi-lhe recentemente receitado loperamida para o tratamento da 

diarreia. Senhora LT telefona para o centro de MI do Whittington Hospital a perguntar se 

há interações entre os seus medicamentos regulares e a loperemida. 

Usei como fontes para a minha pesquisa:  

- BNF 

- Summary of product characteristics (em www.medicines.org.uk) 

- Medscape 

- Stockley´s drug interaction 

Resultado da Pesquisa: Não existe qualquer interação entre a loperamida e os restantes 

medicamentos da senhora LT 

 

2) 12/03/2014 

Senhora A.B, 60 anos, foi sujeita a uma cirurgia para redução de peso (bypass gástrico) 

Após a cirurgia a senhora desenvolveu rash cutâneo, que acredita dever-se a um ou ambos 

os fármacos prescritos após a cirurgia: 

- Lansoprazol 

- Ácido ursodeoxicólico 

A senhora interrompeu a respetiva medicação 8 dias antes da chamada telefónica aos 

serviços MI e até essa data o rash cutâneo ainda não tinha desaparecido 

Pergunta: A senhora A.B. pretendia saber quanto tempo demora até à completa 

eliminação dos referidos fármacos do organismo. 

Informação encontrada acerca do lansoprazol: 

-tempo de semivida em condições normais de saúde: 1-2h (embora a duração de ação seja 

muito mais longa) 

-tempo de semivida em caso de disfunção hepática: 3.2-7.2h [3] 

Como e sabido, o tempo necessário para uma eliminação efetiva de um fármaco do 

organismo corresponde a um valor entre 3 e 5 tempos de semivida. 

Com esta informação calculei o valor máximo de horas necessárias para total eliminação 

do lansoprazol do organismo caso a senhora A.B. em questão seja saudável e caso tenha 

problemas hepáticos. [3] 

Saudável: 2h x 5t1/2 = 10h 

Disfunção hepática: 7.2 x 5t1/2v = 36h [4] 

Para ambas as situações tudo indica que o lansoprazol administrado 8 dias antes já tenha 

sido totalmente removido do organismo na altura da chamada telefónica aos serviços MI. 

http://www.medicines.org.uk/
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Após pesquisa dos efeitos secundários do lansoprazol apercebi-me que rash cutâneo é 

bastante reportado, sendo um dos efeitos secundários mais frequentes para este fármaco. 

Visto que o rash pode permanecer mesmo apos total eliminação de um fármaco do 

organismo, e tando em conta a frequência de aparecimento de rash cutâneo em pacientes 

que tomam lansoprazol, posso concluir que este fármaco é uma causa provável do rash 

cutâneo observado na senhora A.B [3,5] 

Informação encontrada acerca do ácido ursodeoxicólico 

- tempo de semivida: 4-6 dias 

Devido ao tempo de semivida muito longo, desta vez optei por calcular o mínimo de dias 

necessário para a total eliminação do ácido ursodeoxicolico do organismo: 

4d x 3h =12dias 

Este valor significa que na mais rápida das hipóteses o ácido ursodeoxicólico tomado pela 

senhora A.B. 8 dias antes da chamada efetuada aos serviços MI, demora no mínimo 12 

dias até ser totalmente eliminado do organismo, não tendo, portando, sido totalmente 

eliminado na altura da chamada. [6] 

Após verificação no BNF online não encontrei qualquer informação acerca de relato de 

rash cutâneo apos administração deste fármaco. 

Resposta: A senhora A.B. foi contactada via telefone e foi informada da grande 

possibilidade do lansoprazol prescrito ter sido o responsável pelo aparecimento do rash 

cutâneo que apresenta. 

 

3) 14/03/2014 

Médico de família tem uma paciente com hiponatrémia e liga para o centro MI para tentar 

perceber se um ou mais medicamentos que a senhora toma poderão estar a contribuir para 

esta condição. Pediu que a resposta fosse dada via e-mail e portanto foi-me proposto que, 

além da pesquisa e bibliográfica, desenvolvesse uma resposta escrita para ser enviada por 

e-mail. 

Eis a resposta que desenvolvi e que foi enviada ao médico em questão: 

“Thank you for your enquiry about a patient taking oxcarbazepine, lamotrigine and 

loratadine, who has developed hyponatraemia. 

All the sources that I used to check the side effects of oxcarbazepine (BNF, Martindale, 

Summary of Product Characteristics and Meyler’s side effect of drugs 15th ed. Elsevier, 

2006) are in agreement that hyponatraemia is one common side effect of this medicine. 

In relation to lamotrigine and loratadine, the same sources do not list hyponatraemia  as a 

known side effect of any of these medications. However, they may cause vomiting and 

diarrhoea and loratadine can also cause sweating. These symptoms are known to cause 
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hyponatremia so if the patient experiencing one or more of these symptoms that may 

enhance the low sodium levels. 

I hope that this information is helpful. Please contact me again if you require any further 

information.” 

Considero os centros de MI uma ferramenta de extrema importância para a comunidade. 

No Reino Unido os farmacêuticos têm um papel fundamental no que se refere a tirar 

dúvidas sobre o medicamento à população em geral e a outros profissionais de saúde, 

sendo bastante requisitados para tal. 

 

       12. Aconselhamento em terapia oral anticoagulante 

Durante o meu estágio no Whittington Hospital tive oportunidade de assistir a quatro 

aconselhamentos a pacientes que iniciaram uma terapia com varfarina 

Sempre que um paciente inicia uma terapia oral anticoagulante, normalmente com recurso 

a varfarina, um farmacêutico deverá fazer um aconselhamento prévio, abordando durante 

a conversa um conjunto de pontos pré-defenidos de maneira a fornecer ao doente 

informação suficiente e adequada para uma administração deste tipo de medicamentos o 

mais segura possível. Entre várias outras coisas é explicado: 

 Modo de ação de um anticoagulante: Previne a formação de trombos nos vasos 

sanguíneos, fazendo com que o sangue demore mais tempo até coagular. 

 As várias doses: 1mg (comprimido castanho) 3mg (comprimido azul) e 5mg 

(comprimido rosa). Para a dose individual de um determinado doente poderá ser 

necessária uma combinação. 

  O que é o INR e a influência que esse tem na escolha das doses: INR significa 

international normalized ratio. É explicado ao doente que este parâmetro mede o 

tempo que o sangue demora a coagular, e que uma pessoa que não esteja numa 

terapêutica anticoagulante terá à partida um INR de 1.0. Quanto maior é o INR mais 

fluido será o sangue. Consoante o diagnóstico de cada paciente (ex.: fibrilação 

auricular, embolismo pulmonar, etc.) o INR alvo vai variando. É importante que o 

INR seja medido regularmente (semanal ou mensalmente) para garantir que o INR 

alvo está a ser atingido. Caso não esteja a ser atingido a dose de varfarina deverá 

ser alterada. 

 Os efeitos secundários mais frequentes: dificuldade em estancar sangramentos, 

aparecimento de nódoas negras, entre outros. 

 Interações com medicamentos: É de grande importância explicar que salvo 

recomendação médica não deverá ser utilizada aspirina bem como qualquer 

medicamento que inclua esta substância ativa. Também os restantes anti-
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inflamatórios não esteroides deverão ser evitados, devendo ser usado para o alívio 

da dor medicamentos como paracetamol ou derivados opióides, como tramadol ou 

codeína. 

 Importância de uma alimentação equilibrada: Uma pessoa em tratamento com um 

anticoagulante oral deverá evitar ao máximo alterações bruscas na sua alimentação 

habitual. Uma das principais dúvidas que surgiam era se se podia continuar a 

consumir bebidas alcoólicas. A resposta é que sim, pode-se, desde que se faça por 

ingerir a mesma quantidade diariamente, uma vez que o álcool interage com este 

tipo de medicação, levando a complicações em caso de alterações repentinas no 

consumo. Um outro exemplo que era explicado é o facto de certos legumes serem 

muito ricos em vitamina K (antagonista da varfarina) e que portanto, uma inclusão 

ou exclusão bruscas deste tipo de alimentos na dieta diária vão interferir com os 

resultados do INR. 

 

       13. Microbiology Round (Sob a orientação da farmacêutica Silvia Ceci) 

Todas as quintas feiras uma diferente enfermaria é visitada por um farmacêutico, 

que leva consigo uma lista de todos os pacientes que se encontram em regime de 

antibioterapia. Juntamente com o médico, e paciente a paciente, são avaliados:  

 A via de administração – deve-se garantir que nenhum paciente continua em 

administração intravenosa sem necessidade, uma vez que esta via aumenta o risco de 

infeções por C. difficile e o número de resistências bacterianas. 

 Indicação: O farmacêutico verifica se para o diagnóstico de cada paciente, a escolha dos 

antibióticos foi a mais adequada. 

 Dose: O farmacêutico verifica se para o diagnóstico e estado fisiológico de cada paciente, 

a escolha dos antibióticos foi a mais adequada. 

 Data de término da antibioterapia/ data de revisão: O farmacêutico verifica se esta data 

está definida, e se é adequada. 

 

       14. Reuniões semanais 

Uma das práticas que achei mais interessantes no departamento de farmácia do 

Whittington Hospital foi a realização semanal de reuniões na sala de conferências. Todas 

as terças-feiras, à hora do almoço, a reunião denomina-se “learning at lunch” e consiste 

numa apresentação de aproximadamente uma hora feita por um farmacêutico. 

Normalmente, estas apresentações refletem desafios que os farmacêuticos enfrentaram 

nas suas enfermarias e a forma como os resolveram. Por vezes surgem na forma de casos 

clínicos, outras vezes é aprofundado um tema que tendo em conta a rotina diária do 
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farmacêutico este se viu obrigado a dominar dispondo-se posteriormente a partilhar os 

conhecimentos com os colegas. 

Alguns dos temas apresentados foram:  

- “Pensos” – A farmacêutica Safia, da enfermaria de cirurgia deparava-se diariamente com 

pacientes a quem após uma cirurgia eram prescritos uma grande variedade de pensos, 

tendo sentido necessidade de pesquisar mais sobre o assunto. Posteriormente partilhou 

os conhecimentos adquiridos com os restantes colegas. Dos exemplos dados, recordo-me 

terem sido falados os foam dressings, que se destinavam a feridas muito exsudativas, e de 

pensos que continham prata, que se destinavam a feridas colonizadas e em que a cura 

estava demorada. 

- “Função renal”- Desta vez foi uma farmacêutica especialista vinda de outro hospital que 

veio falar da sua experiência. 

Existe ainda a reunião das quintas-feiras de manhã (Clinical meeting) que se processa em 

moldes semelhantes ao “Learning at lunch” 

Alguns dos temas apresentados foram: 

- “Dor” – A farmacêutica Anja Ritcher da enfermaria dos cuidados intensivos falou da 

definição de dor, dos tipos de dor, formas de o paciente representar a dor que está a sentir 

e formas de evitar a dor. 

- “Custos dos antibióticos- distribuição anual” - Aqui a Ai-nee, que é a farmacêutica 

responsável pela microbiologia, mostrou-nos os antibióticos mais usados em cada mês 

tendo em conta as infeções mais frequentes e os respetivos custos que daí advieram para 

o hospital. 

“Pacientes em tratamento com antibióticos IV” A farmacêutica Ai-nee falou sobre a tabela 

organizada por enfermarias com o nome e a terapêutica de todos os pacientes internados 

no hospital e que estão em tratamento com antibióticos IV. Essa tabela é diariamente 

enviada via e-mail a todos os farmacêuticos. Foram dados alguns exemplos, como o caso 

de infeções urinárias, em que em circunstâncias normais se deve optar por nitrofurantoína, 

e não por exemplo amoxicilina + ácido clavulânico que é um antibiótico de largo espectro. 

Falou também no facto de poder ser usado teicoplanina nos casos em que a função renal 

é demasiado baixa para se poder usar vancomicina, e que em caso de sepsis severa se 

deve recorrer a meropnemo IV. 

 

       15. Conclusão 

A vida está cheia de oportunidades e o saber está em aproveita-las da melhor 

maneira possível. Considero uma das melhores oportunidades da minha vida ter, durante 

3 meses, feito parte da incrível equipa de farmacêuticos, técnicos e demais funcionários do 
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Whittington Hospital. Esta experiência ajudou-me sem qualquer dúvida a inteirar-me do 

que verdadeiramente significa ser um farmacêutico hospitalar, bem como a enorme 

importância destes profissionais de saúde a variados níveis na rotina de um hospital, e na 

promoção da saúde e bem-estar do doente. Permitiu-me ainda revelar e limar algumas 

arestas de várias competências que adquiri ao longo dos quatro semestres e meio de 

atividade letiva na Faculdade de Farmácia da universidade do Porto.  

Por contacto com vários farmacêuticos bastante qualificados e com grande experiência 

clínica, compreendi que, apesar deste enorme passo no meu desenvolvimento pré-

profissional, falta-me ainda experiência, experiência esta que dia após dia levar-me-á a 

aperfeiçoar-me como futura mestre em ciências farmacêuticas. 

Neste momento posso afirmar com satisfação que me sinto inteiramente realizada e que 

se voltasse atrás no tempo sem dúvida teria escolhido participar no programa Erasmus e 

indiscutivelmente teria escolhido de novo o Whittington Hospital em Londres como local de 

estágio. 
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Anexo 1: Dispensing accuracy Log 
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Anexo 2: Ficha de dispensação TTA 
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Anexo 3: Exemplo de um registo da medicação habitual, obtida por pedido via fax ao médico de 

família 
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Anexo 4:  
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