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Resumo 

 

 

 

Este trabalho tem como objectivo o desenvolvimento de dois temas - ‘As Patologias do 

olho vermelho’ e ‘Alopecia Areta’ - e o relato das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

O olho vermelho é o resultado de alterações que ocorrem nos vasos sanguíneos, que se 

devem a vários distúrbios oculares. Alguns desses distúrbios incluem as conjuntivites, olho 

seco, traumas, lentes de contacto ou mesmo devido a causas quotidianas como a tosse e sono. 

Algumas destas situações são muito graves e afectam a visão e a saúde, bem como a qualidade 

de vida. Por isso é preciso diferenciar os casos simples dos mais graves. Este  trabalho visa fazer 

a descrição dos diferentes tipos de olho vermelho, para que o farmacêutico possa ser capaz de 

tomar uma decisão mais fundamentada na altura do aconselhamento. 

Alopecia areata é uma doença inflamatória do folículo piloso, comum, caracterizada 

pelo súbito início da perda de cabelo que pode ocorrer em qualquer parte do corpo. A Alopecia 

areata apresenta uma patogénese multifatorial e uma etiologia ainda desconhecida. No entanto, a 

alopecia parece ser uma doença autoimune, mediada pelos linfócitos T contra o folículo piloso. 

Esta doença apresenta uma ampla gama de heterogeneidade clínica. A escolha do tipo de 

tratamento depende da idade, da extensão e gravidade da alopecia. O objectivo deste trabalho é 

conhecer a patogénese da doença e quais os tratamentos principais para a Alopecia Areata. 

 

Palavras-chave: Conjuntivite, Blefarite, Uveíte, Episclerite, Esclerite, Pterígio, Pinguécula, 

Hordéolo, Calázio, Glaucoma, Olho seco, Alopecia Areata. 
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Parte I – Temas desenvolvidos 

 

Tema 1 – Patologias do olho vermelho 

 

1. Enquadramento teórico e Objetivos 

 

A abordagem a este tema surgiu na sequência de uma palestra a que tive a oportunidade 

de assistir acerca das patologias do olho vermelho e ter-me-á despertado a curiosidade pelo 

facto de que, ao longo do curso pouco abordamos sobra as condições oculares. Portanto senti a 

necessidade de fazer um trabalho em que aborde algumas patologias oculares, para que, nós 

farmacêuticos, possamos ser capazes de aconselhar o utente com base num conhecimento mais 

científico.  

O objectivo deste trabalho é fornecer informação ao farmacêutico para que perante um 

doente com olho vermelho este seja capaz de identificar os casos que necessitam de ser 

encaminhados para um médico e os casos em que pode intervir. Com base neste trabalho fiz um 

poster (ANEXO I) para consulta rápida na farmácia e um livro informativo para os utentes e 

também para os colegas da farmácia, para complementar a informação do poster (ANEXO II). 

 

2. Olho vermelho  

 

O Olho vermelho pode ser o resultado de alterações nos vasos sanguíneos que se devem a 

vários distúrbios oculares [1]. Alguns destes distúrbios oculares incluem as conjuntivites, olho 

seco, blefarite, hemorragia subconjuntival, pterígio, traumas, infecções por herpes, lentes de 

contacto ou mesmo causas quotidianas, como tosse, espirros, choro e sono, podem levar à 

hiperemia ocular [1,2]. Determinadas patologias oculares são muito graves e afectam a visão, a 

saúde, bem como a qualidade de vida. A maioria dos olhos vermelhos são resultado de uma 

condição leve e geralmente, melhoram espontaneamente ou são facilmente resolvidos com 

tratamento [1,3,4]. Exemplos típicos são as conjuntivites, episclerites e hemorragias 

subconjuntivais [1,4].  

Somente o exame oftalmológico permite o diagnóstico expresso pela hiperemia ocular.  

Através da presença de alguns sinais, o farmacêutico pode identificar a origem da 

hiperemia ocular, para poder aconselhar correctamente [3,5,6]. 

 

2.1. Sinais e sintomas do olho vermelho 
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O olho vermelho é muitas vezes acompanhado de sintomas oculares como ardor, prurido, 

dor, lacrimejo ou secreção [2]. Os sinais ou sintomas podem aparecer em concomitância 

dependendo da patologia que está expressa [5,7]. 

É importante que o farmacêutico reconheça alguns sinais e sintomas sugestivos de 

gravidade, diferenciando-os dos menos importantes.  

 

Principais sinais e sintomas sugestivos de gravidade: 

 Visão turva; 

 Dor; 

 Fotofobia;  

 Anormalidade do tamanho e forma da íris. 

 

Aquando da presença de um utente com estes sintomas, o farmacêutico deve encaminha-

lo com urgência para o médico, uma vez que estes sintomas são um sinal para a presença de 

patologias oculares graves, que podem afetar a visão irreversivelmente [1,3,5]. 

 

Principais sinais e sintomas sugestivos de menor gravidade:  

 Hiperemia conjuntival; 

 Secreção; 

 Lacrimejo; 

 Prurido. 

 

A hiperemia ocular é um sinal inespecífico, que pode ser encontrado em qualquer 

condição causadora de olho vermelho [1]. O grau de hiperemia, normalmente não se 

correlaciona com a gravidade da patologia sendo que, geralmente, é mais significativa a 

presença de dor nos olhos ou alteração da visão [2]. 

 

3. Patologias do Olho vermelho  

 

3.1. Conjuntivite  

 

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, membrana que reveste a porção anterior 

da esclera [5]. Pode ser causada por um vírus, bactéria, alergia ou por agentes irritantes, como 

químicos, corpos estranhos, entre outros [8]. Quando a conjuntivite é causada por um 

microorganismo é muito contagiosa [3,10]. É uma das principais causas de olho vermelho e tem 

a duração de alguns dias, podendo melhorar mesmo sem tratamento [1]. As diferentes 
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conjuntivites podem apresentar alguns sinais que permitem a sua distinção como a cor e 

espessura da secreção [9,11]. 

A conjuntivite raramente causa danos no olho ou na acuidade visual [8]. Mas isto não 

significa que deva ser ignorada, pelo contrário, deve ser identificada e tratada o mais cedo 

possível para evitar o contágio e para reduzir o risco de complicações [3,10]. 

O utente deve ser aconselhado a dirigir-se ao médico e sobre medidas para reduzir o 

potencial de transmissão da infecção adotando cuidados e medidas de higiene adequados [10].  

 

Medidas de prevenção:  

 Evitar tocar no olho infectado, para não passar de um olho para o outro; 

 Aplicar compressas frias ou quentes ao longo do dia para aliviar sintomas; 

 Só usar maquiagem ou lentes de contacto depois da infecção passar;  

 Deitar fora itens que tenham sido usados no olho infectado; 

 Não partilhar objectos pessoais que tenham tocado no olho com conjuntivite, como 

almofadas, toalhas ou maquilhagem; 

 Ter cuidados de higiene redobrados, como lavar as mãos frequentemente para evitar 

contágios. 

 

3.1.1. Conjuntivite Bacteriana  

 

A conjuntivite bacteriana (Figura 1) é causada por um largo espectro de organismos, no 

entanto, os agentes mais comuns são Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae ou Haemophilus influenzae. Ocorre em pacientes de todas as idades, 

principalmente em crianças [3,11,12]. 

O quadro clínico caracteriza-se pela presença de secreção purulenta [5,10,11,12]. 

As conjuntivites bacterianas podem resolver-se espontaneamente entre 5 a 10 dias, no 

entanto o tratamento leva a obter a cura mais rapidamente e reduz o risco de complicações e de 

contágio [10,11,12]. Em bebés, nas primeiras 4 semanas de vida pode ocorrer conjuntivite 

neonatal, cujo principal agente etiológico é a Chlamydia 

trachomatis. Os bebés, devem receber os cuidados profiláticos 

necessários, à nascença, devido ao elevado potencial de perda 

de visão [3,8,11]. 

O tratamento consiste na administração tópica 

de antibióticos e em orientar o paciente quanto a medidas não 

farmacológicas como a aplicação de compressas mornas e 

frias, para ajudar a drenar a secreção, limpar detritos e 

Figura 1. Conjuntivite Bacteriana. 

Adaptado de [14]. 
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principalmente para reduzir os sintomas. Devem também ser instituídas as medidas de higiene 

já descritas anteriormente [3,5,8,11,12].  

 

Sinais e sintomas da conjuntivite bacteriana: 

 Secreção purulenta; 

 Fotofobia; 

 Lacrimejo; 

 Sensação de corpo estranho; 

 Dor moderada, se presente. 

 

3.1.2. Conjuntivite Viral 

 

A conjuntivite viral (Figura 2) é a mais frequente de todas as formas de conjuntivite [8]. 

A maioria das infeções víricas produz uma conjuntivite leve e limitada. Vários agentes podem 

estar na origem da conjuntivite, destacando-se o Adenovírus [3,8]. Os sintomas mais comuns 

são secreção aquosa e prurido [8,10,11]. 

Não existe um tratamento específico para este tipo de conjuntivite [5,10]. Geralmente 

opta-se por deixar a infecção seguir o seu curso, 

adoptando medidas para alívio dos sintomas como o uso 

de compressas frias, lágrimas artificiais ou 

soro fisiológico. O doente deve ser aconselhado a adotar 

medidas de higiene reforçadas para evitar o contágio, 

que pode ocorrer até 2 semanas depois do olho contra 

lateral ser afetado [1,3,5,8]. Se os sintomas não 

diminuírem ou desaparecerem ao fim de 10 dias, é 

necessário encaminhar o utente ao médico [1,8,14]. 

 

Sinais e sintomas da conjuntivite viral: 

 Secreção aquosa; 

 Hiperemia conjuntival; 

 Prurido; 

 Lacrimejo. 

 

3.1.3. Conjuntivite alérgica  

 

Figura 2. Conjuntivite viral com 

hiperemia intensa. Adaptado de [4].
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A conjuntivite alérgica (Figura 3) é uma importante causa de olho vermelho. As 

características clínicas deste tipo de conjuntivite são a presença de prurido, inchaço ligeiro na 

pálpebra e lacrimejo [8,13]. 

As conjuntivites alérgicas podem ser divididas em quatro tipos, sazonal, primaveril, 

atópica ou papilar gigante. O tipo mais frequente de conjuntivite alérgica é a conjuntivite 

sazonal, em que a resposta inflamatória aparece após a exposição a alergénios, como o pólen ou 

pelos de animais. A conjuntivite primaveril está associada a manifestações alérgicas como a 

asma e rinite alérgica, ocorrendo em crianças dos 5 aos 15 anos, frequentemente do sexo 

masculino. A conjuntivite atópica é a mais rara e pode causar danos oculares, ocorre em doentes 

que têm dermatites ou alguma manifestação alérgica. Conjuntivite papilar gigante é 

caracterizada pela presença de papilas gigantes na conjuntiva tarsal, causada por exemplo, pelo 

uso frequente de lentes de contacto [4,8,10]. 

O tratamento é feito com anti-histamínicos ou corticosteroides tópicos e/ou sistémicos. O 

doente deve ser aconselhado a evitar, sempre que possível, o contacto com o agente causal da 

alergia, colocar compressas frias e lágrimas artificias para 

alívio dos sintomas. Os corticosteroides tópicos devem ser 

usados por um período curto para o rápido alívio dos 

sintomas agudos [1,4,20]. Os corticosteróides são muito 

efectivos no alívio dos sintomas agudos da alergia, no 

entanto o seu uso deve ser limitado devido aos potenciais 

efeitos adversos [4,8,10,13,14].  

 

Sinais e sintomas da conjuntivite alérgica: 

 Prurido; 

 Hiperemia pouco intensa; 

 Ardor; 

 Não é contagiosa; 

 Inchaço das pálpebras. 

 

3.2. Uveíte  

 

A uveíte (Figura 4) é uma doença inflamatória intra-ocular, que consiste na inflamação da 

uveia, membrana do olho que inclui a íris, corpo ciliar e coróide [5,15,16]. As uveítes podem ser 

idiopáticas ou estar associadas à presença de doenças infeciosas ou auto-imunes [15,16,17].  

Independentemente da causa, pode ocorrer perda de visão e outros danos como cataratas, 

glaucoma e deslocamento da retina [17]. 

Figura 3. Conjuntivite Alérgica. 

Adaptado de [5]. 
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O quadro clínico geral apresenta-se como dor, fotofobia, hiperemia pronunciada na região 

do limbo, lacrimejo ou visão turva [3,15].  

O utente deve ser encaminhado imediatamente para o oftalmologista porque o tratamento 

deve começar o mais cedo possível para minimizar o risco de perda de visão. O tratamento 

exige a orientação do oftalmologista e por vezes de um outro especialista para tratar a doença 

que é mascarada pela uveíte, pois o tratamento ocular só 

promove o alívio dos sintomas, se a causa subjacente não for 

resolvida [1,15]. 

O tratamento consiste em tratar a inflamação e pode 

incluir corticosteroides para causas não infeciosas e Anti-

inflamatórios não esteroides (AINE) [1,3]. Outros 

medicamentos são utilizados para tratar as causas associadas 

à uveíte [15,17]. 

 

Sinais e sintomas da Uveíte: 

 Visão desfocada; 

 Hiperemia ao redor da íris;  

 Pupila irregular, pouco reativa à luz; 

 Dor; 

 Fotofobia. 

 

3.3. Blefarite 

 

A blefarite (Figura 5) é uma inflamação que ocorre nas margens das pálpebras e é 

normalmente uma doença crónica [5,18,19,20]. As apresentações clínicas podem ser divididas 

em blefarite anterior, que envolve a inflamação dos folículos dos cílios e blefarite posterior que 

ocorre devido à disfunção das glândulas meibonianas [20]. A sua etiologia está associada à 

presença infeções por estafilococos, dermatite seborreica ou 

rosácea [1,18, 19,20]. 

A blefarite manifesta-se pela presença de ardor, 

sensação de corpo estranho, lacrimejo, e como sinal 

característico a formação de crostas em torno dos cílios 

[1,7,19]. 

O tratamento consiste na higiene diária da pálpebra, 

aplicação de compressas mornas, seguidas de massagem 

Figura 4. Uveíte. Adaptado de [15]. 

Figura 5. Blefarite. Adaptado de 

[5]. 
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suave para remover os detritos dos cílios e ajudar a drenar as secreções. Isto deve ser feito 2 a 4 

vezes por dia até os sintomas agudos passarem, passando a uma vez por dia [4,7,18,19]. 

Quando a blefarite não responde às medidas não farmacológicas pode também ser tratada 

com antibióticos tópicos e com corticosteroides [1,4,20]. A blefarite causa frequentemente olho 

seco, e por isso podem ser usadas lágrimas artificiais para aliviar os sintomas [7]. 

Como a blefarite, normalmente é crónica e difícil de tratar, a higiene da pálpebra deve ser 

feita indefinidamente para evitar exacerbações ou recaídas [1,4,5,19].  

 

Sinais e sintomas da Blefarite: 

 Hiperemia leve no olho e nas bordas das pálpebras; 

 Prurido; 

 Lacrimejo; 

 Crostas na zona das pestanas e perda de pestanas;  

 Sensação de corpo estranho. 

 

3.4. Pinguécula e Pterígio  

 

A pinguécula (Figura 6.A) é uma massa benigna, amarelada, protuberante na conjuntiva, 

que cresce perto do limbo, no lado nasal. O pterígio (Figura 6.B)  é uma massa fibrovascular 

benigna, que cresce na conjuntiva a partir do ângulo interno do olho em direção à córnea [1,21-

23]. São desordens comuns cuja etiologia e patogénese parecem estar relacionadas com uma 

exposição excessiva o sol, vento e pó [1,22,23]. 

O pterígio pode variar de tamanho e desenvolver-se em lesões grandes e agressivas que 

podem prejudicar a visão quando cobre a córnea e consequentemente distorcer a formação das 

imagens, causando astigmatismo [21,24]. 

Estas patologias apresentam-se como um problema cosmético, que parece ser a grande 

preocupação dos pacientes [21].  

A protecção dos olhos contra a luz ultravioleta através de óculos de sol, evitar condições 

ambientais secas e empoeiradas são medidas que podem ser úteis para prevenir a ocorrência 

destas patologias [5]. 

O tratamento é feito com lágrimas artificiais, para diminuir a sensação de corpo estranho 

e prurido [18]. Quando a patologia evolui o único tratamento possível é a cirurgia [1].  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjuntiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93culos_solar
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Sinais e sintomas do Pterígio e Pinguécula:  

 Hiperemia só na parte do olho onde está a massa;  

 Ardor; 

 Prurido; 

 Irritação; 

 Lacrimejo; 

 Fotofobia; 

 Sensação de corpo estranho. 

 

3.5. Hemorragia subconjuntival 

 

A hemorragia subconjuntival (Figura 7) é uma desordem benigna, que não causa dor ou 

alterações da visão. Ocorre devido à rutura dos vasos sanguíneos no espaço subconjuntival 

[1,25]. É uma causa comum de olho vermelho, mas que chama muito à atenção e preocupa o 

paciente devido à hiperemia intensa [1,25]. A maioria dos casos de hemorragia são idiopáticos, 

uma vez que é impraticável definir a causa da hemorragia subconjuntival. Estas hemorragias 

podem ocorrer espontaneamente ou ocorrer devido a uma situação traumática, lentes de 

contacto, presença de doenças como a hipertensão e 

Diabetes Mellitus, corpo estranho, ferimentos 

penetrantes, tosse intensa ou esforço, pode estar 

associada a alguma anomalia hemorrágica, como a 

hemofilia ou ao uso de anticoagulantes [3]. Apesar de 

ser uma situação aparentemente sem risco para o 

paciente, se for uma situação recorrente ou apresente 

dor é necessário encaminhar ao médico [1,4,25]. 

Perante um caso de hemorragia subconjuntival 

Figura 6. A) Pinguécula; B) Pterígio. Adaptado de [5,21]. 

Figura 7. Hemorragia Subconjuntival. 

Adaptado de [25]. 
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em que não existe dor, corpo estranho ou penetrante, não é necessário tratamento, uma vez que 

o sangue é reabsorvido dentro de algumas semanas [4].  

 

Sinais e sintomas da hemorragia subconjuntival: 

 Hiperemia muito intensa; 

 Assintomático; 

 Visão normal. 

 

3.6. Episclerite e Esclerites 

 

A episclerite (Figura 8. A) é uma inflamação dos vasos da camada superficial da esclera 

[1,26]. Apresenta-se como uma zona sectorial vermelha. Não é associada a dor ou alterações na 

visão e não tem maiores consequências para o olho. É uma patologia autolimitada, podendo 

desaparecer dentro de 10 dias [1,3,4,26]. A patofisiologia parece estar relacionada com doenças 

auto imunes ou sistémicas [1,4]. 

A esclerite (Figura 8.B) é a inflamação dos vasos profundos da esclera, mais grave que a 

episclerite, podendo evoluir para complicações oculares como glaucoma, uveíte ou diminuição 

da visão. A hiperemia é intensa, mais pronunciada do que na episclerite e com tons violáceos. O 

olho é sensível à palpação e pode apresentar dor que piora com o movimento [1,5,26,27]. 

Muitos dos pacientes que têm esclerite têm uma doença inflamatória associada, doença de 

origem infecciosa ou auto-imune [1,27]. 

Quando há suspeita desta patologia o doente deve ser encaminhado rapidamente para o 

oftalmologista. É importante encaminhar o utente ao médico para que seja feito o diagnóstico 

diferencial e descobrir se existe uma condição sistémica subjacente que possa estar a causar o 

problema ocular [1]. 

Existe uma vasta gama de tratamentos para a esclerite, desde corticosteroides, 

imunossupressores, entre outros, que são escolhidos consoante a causa e gravidade da esclerite 

[8,26,27]. Relativamente às episclerites o tratamento só é necessário se a hiperemia incomodar o 

paciente com AINE e corticosteroides tópicos [1,4,26]. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. A) Episclerite; B) Esclerite. Adaptado de [5,26]. 

B A 
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3.7. Glaucoma agudo de ângulo fechado 

 

O glaucoma (Figura 9) é uma neuropatia. Ocorre, normalmente, devido ao aumento da 

pressão intra-ocular, que leva aos danos no nervo óptico e alterações a nível visual [3]. É a 

principal causa de perda de visão irreversível em todo o mundo e afecta principalmente os 

idosos [1,2].  

O glaucoma agudo de ângulo fechado representa uma emergência, que ao contrário dos 

outros tipos de glaucoma, desenvolve-se rapidamente e causa dor. Os sinais e sintomas mais 

frequentes são dor súbita, que tende a ser intensa e acompanhada de náuseas, córnea de 

aparência inchada e visão diminuída [2,5,7]. 

Esta condição ocular precisa de ser encaminhada urgentemente para o oftalmologista por 

apresentar um risco elevado de perda de visão [1,2,5]. 

O objectivo do tratamento é reduzir a pressão ocular 

de forma a preservar a estrutura e funcionalidade do olho, 

utilizando medicamentos como beta bloqueadores, mióticos, 

simpaticomiméticos ou através da cirurgia [28].  

O tratamento permite controlar a doença, mas não 

curá-la, sendo necessário durante toda a vida, com o 

objectivo de reduzir a pressão intra-ocular para valores 

normais, o que ajuda a evitar a evolução do glaucoma [28]. 

 

Sinais e sintomas do glaucoma: 

 Hiperemia; 

 Dor severa no olho; 

 Dores de cabeça; 

 Alteração e diminuição da visão; 

 Náuseas e vómitos; 

 Pupila semi-dilatada e pouco reactiva à luz. 

 

3.8. Hordéolo e Calázio 

 

O hordéolo (Figura 10.A) é uma inflamação granulomatosa da margem palpebral muito 

comum, que é causada, normalmente por uma infeção bacteriana, geralmente por estafilococos 

[29,30,31]. A infeção afeta as glândulas sebáceas do olho ou o folículo do cílios. Os pacientes 

apresentam, tipicamente, um furúnculo com dor e inchaço [7]. O hordéolo normalmente é 

Figura 9. Glaucoma agudo de 

ângulo fechado. Adaptado de [5]. 
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autolimitado e raramente causa complicações. Na maior parte dos casos a lesão drena 

espontaneamente e sem tratamento, dentro de duas semanas, [30, 31]. 

O calázio (Figura 10.B) é uma inflamação, benigna, lipogranulomatosa das glândulas 

meibonianas, que se manifesta como um inchaço no interior da pálpebra [7,29]. O calázio pode 

desenvolver-se a partir de um hordéolo ou devido a uma disfunção das glândulas meibonianas. 

É caracterizado pela presença de um quisto duro e que não apresenta dor quando em estado 

avançado. Se o calázio for excessivamente grande pode provocar distúrbios na visão, como 

astigmatismo [7,29,31]. Se não for tratamento, pode resolver-se espontaneamente ao fim de 

vários meses [29].  

A primeira linha de tratamento destas duas condições consiste na realização da higiene 

palpebral e da utilização de compressas mornas durante 5 minutos, várias vezes ao dia, 

massajando sobre a lesão até drenar e desaparecer. O paciente deve ser aconselhado a não 

espremer, por poder agravar a condição [7,29,31]. Se as medidas não farmacológicas não 

ajudarem na resolução da inflamação, podem ser prescritos antibióticos ou corticosteroides. Se a 

patologia for persistente ou recorrente pode ser necessário remover cirurgicamente [29-31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Olho seco  

 

O síndrome do olho seco é um distúrbio do filme lacrimal e da superfície ocular com 

potencial para causar danos na superfície ocular [1,4,6,32]. A etiopatogénese do olho seco 

parece estar relacionada com a diminuição da secreção da lágrima ou pela elevada evaporação 

da lágrima [32]. Está associado ao aumento da idade, sexo feminino, medicamentos 

(anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos ou anti hipertensores), alterações hormonais 

(menopausa), factores ambientais (vento), lentes de contacto, entre outras causas [1,4,6,7].  

Os sintomas característicos são o desconforto ocular, perturbação da visão e, 

paradoxalmente, lacrimejo. Devido à sua apresentação variada e complexa, um diagnóstico de 

olho seco pode passar despercebido, uma vez que os sinais e sintomas são pouco específicos e, 

variam ao longo do dia [1,6,33].  

Figura 10. A) Hordéolo; B) Calázio. Adaptado de [5,29]. 

A B 
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O tratamento é feito inicialmente com lágrimas artificiais durante o dia e a aplicação de 

pomadas lubrificantes à noite, o que reduz a taxa de evaporação da lágrima [4,32].  

É necessário ter especial atenção aquando da dispensa de lubrificantes oculares a utentes 

que utilizem lentes de contacto, uma vez que alguns destes produtos não são compatíveis com 

as lentes de contacto [7]. O tratamento serve para obter algum grau de alívio dos sintomas, 

porque a cura, muito dificilmente é obtida [6,32].  

Os pacientes devem adotar medidas preventivas como deixar de fumar, evitar sítios com 

ar condicionado e fazer intervalos regulares quando utilizam o computador por longos períodos 

de tempo [7]. 

 

Sinais e sintomas do olho seco: 

 Sensação de corpo estranho; 

 Hiperemia; 

 Lacrimejo; 

 Ardor; 

 Prurido; 

 Visão turva; 

 Cansaço ocular; 

 Fotofobia; 

 Dor ligeira. 

 

3.10. Outras condições 

 

3.10.1. Corpo estranho 

 

Uma pessoa que apresente um corpo estranho alojado dentro ou ao redor dos olhos 

apresenta irritação, pode apresentar dor e hiperemia ocular [1]. Caso o farmacêutico seja 

confrontado com uma situação destas deve encaminhar o utente imediatamente ao médico. Não 

deve ser feita a remoção do objecto penetrante ou perfurante na farmácia mesmo que pareça 

superficial [1,5]. 

 

3.10.2. Uso de lente de contacto 

 

O uso frequente de lentes de contacto pode deixar o olho vermelho. Geralmente, é uma 

hiperemia leve e que melhora ao ficar algumas horas sem usar a lente. O uso de lentes de 

contacto está associado a uma susceptibilidade aumentada de desenvolver várias desordens 
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oculares como olho seco, blefarites, infecções e por isso existe um grande risco de complicações 

visuais [6,34]. Existem vários factores de risco para a hiperemia devido às lentes de contanto 

como a falta de higiene, o uso das lentes durante a noite ou o uso por períodos de tempo 

prolongados [6,32].  

Nos casos em que a hiperemia não passa após algum tempo sem usar as lentes e/ou 

apresente dor é necessário informar o utente que é um sinal de que algo está errado e tem de se 

dirigir ao oftalmologista [6,32]. 

 

4. Conclusão  

 

Uma importante parte das doenças oculares ocorrem na presença de olho vermelho, sendo 

que na maioria das vezes são benignas.  

A causa de olho vermelho só pode ser diagnosticada através da história médica do 

paciente e do exame ao olho por um médico especialista.   

O Olho vermelho é geralmente o resultado de condições moderadas que não causam 

danos permanentes aos olhos. No entanto o farmacêutico deve ser capaz de reconhecer quais as 

condições que não são graves para o paciente e que com simples medidas não farmacológicas 

podem levar à melhoria. Deve, ainda, ter a capacidade de identificar os casos graves ou casos 

que apresentem sinais de alerta e que devem ser encaminhados com urgência para o 

oftalmologista. Se o diagnóstico e tratamento não forem feitos cedo estas situações podem levar 

a danos oculares, às vezes irreversíveis, e por isso devem ser diagnosticadas e tratadas o mais 

cedo possível. Sinais e sintomas como a presença de secreção, ardor ou prurido nos olhos, são 

situações com pouca gravidade, mas que devem também ser encaminhas para o médico.  

Existem variados tratamentos para os diferentes tipos de patologias oculares, no entanto o 

uso de corticosteroides é frequente para o tratamento de várias patologias por causarem um 

rápido alívio dos sintomas. Mas quando o uso é por um tempo prolongado produzem efeitos 

secundários severos como infeções, pressão intraocular elevada, cataratas e, por isso só devem 

ser utilizados durante uma ou duas semanas. Estes medicamentos devem ser prescritos por um 

oftalmologista e devem ser utilizados por um curto período de tempo [15,17,32]. 
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Tema II – Alopecia Areata 

 

1. Enquadramento teórico e Objectivos 

 

O tema sobre a alopecia areata foi escolhido por aparecerem alguns casos de alopecia na 

Farmácia Esposade. Desde alopecia causada pela quimioterapia, por fungos e alopecia areata. 

Uma queixa frequente de um utente, em particular, com alopecia areata era ‘o tratamento não 

está a fazer efeito’. Assim surgiu a curiosidade de saber mais sobre a Alopecia Areata, qual a 

sua etiologia e quais os tratamentos disponíveis. 

Portanto o objetivo deste trabalho é obter informação para que diante um paciente com 

este tipo de doença, possamos esclarecer da melhor forma as suas interrogações. 

A parte prática do trabalho foi abordada através de uma formação interna na farmácia, em 

forma de diálogo explicativo para os meus colegas da Farmácia Esposade. 

 

2. Alopecia 

 

Alopecia ou queda de cabelo é uma queixa comum, resultante da diminuição da 

quantidade de cabelo, que ocorre principalmente no couro cabeludo, mas pode ocorrer em 

qualquer parte do corpo e pode ser causada por um número variado de condições [35,36]. 

Existem vários tipos de alopecia: 

 Alopecia androgénica (Figura 11.A): é a forma mais comum de perda de cabelo em 

homens e mulheres e é caracterizada por uma perda progressiva da densidade do cabelo 

na zona superior da cabeça, com diminuição do diâmetro, comprimento e pigmentação. 

Fatores genéticos e andrógenos são a base principal da patogénese [37,38]. 

 Alopecia cicatricial (Figura 11.B): é uma desordem inflamatória, rara, caracterizada 

pela inflamação e consequente destruição do folículo piloso, resultando em perda de 

cabelo permanente [35,37,41]. 

 Tinea capitis: é principalmente uma doença de crianças. É uma infeção por 

dermatófitos, dos folículos pilosos e pele. Geralmente apresenta-se como lesões 

eritematosas, escamação e linfodenopatia, além de uma ou várias manchas alopécicas 

[35,37,39,40].  

 Alopecia triangular congénita (Figura 11.C): é uma condição benigna e não progressiva 

que aparece principalmente aos dois anos de idade. É caracterizada por uma área 

triangular bem circunscrita, na zona frontotemporal [42,43].  
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 Alopecia de causas tóxicas: é a perda abrupta de 80 a 90% de cabelos e pelos. A 

principal causa é a quimioterapia [35,40]. 

 Alopecia por tração: está relacionada às práticas cosméticas no cabelo como perucas, 

tranças apertadas, coloração. Eliminando a fonte de lesão, geralmente, resolve o 

problema e o cabelo cresce normal [35].  

 Tricotilomania: apresenta-se como cabelos partidos de diferentes tamanhos. Está 

associada a distúrbios psicológicos. É uma desordem compulsiva psiquiátrica que 

consiste em puxar o cabelo repetidamente até arrancar [35,39,40]. 

 Alopecia areata (Figura 11.D): é uma doença comum, que ocorre em ambos os sexos e 

em todas as idades. É caracterizada pelo aparecimento repentino de manchas de perda 

de cabelo no couro ou noutra parte do corpo, e que vai ser abordada mais 

pormenorizadamente [35,40,44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alopecia Areata 

 

A Alopecia areata é uma doença inflamatória do folículo piloso, comum, caracterizada 

pelo súbito início da perda de cabelo, normalmente, sobre a forma de mancha oval, que pode 

ocorrer em qualquer parte do corpo [35,40,44-47]. Afecta ambos os sexos e raças, e é mais 

frequente em crianças e adultos jovens [24,36,44,48]. 

Esta doença apresenta uma ampla gama de heterogeneidade clínica que tende piorar com 

o passar do tempo e que pode ou não resolver-se [41]. Devido à sua vertente cosmética pode 

afetar significativamente a qualidade de vida dos doentes [49]. 

 

3.1. Etiologia e Patogénese  

 

A B 

A B C D 

Figura 11. Diferentes tipos de Alopecia: A) Alopecia Androgénica; B) Alopecia cicatricial;    

C) Alopecia Triangular Congénita; D) Alopecia Areata. Adaptado de [35,38,42]. 
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A etiologia e patogénese exacta da Alopecia Areata não estão bem compreendidas. No 

entanto, a alopecia parece ser uma doença autoimune. Segundo vários estudos, um mecanismo 

autoimune complexo envolvendo linfócitos T e citoquinas pró-inflamatória, parecem ser 

responsáveis pela inibição de crescimento de cabelo devido a sua ação inflamatória no bolbo 

capilar, afectando assim o folículo piloso [37,39,40,45,49].  

Vários factores como a predisposição genética, a presença de doenças autoimunes ou 

infeciosas como doenças da tiróide, doença celíaca, vitiligo, sífilis e atopia parecem ter um 

papel na etiopatogénese da alopecia [37,41,44,46,48]. Deficiência em nutrientes, como o zinco e 

ferro podem estar relacionados com a queda de cabelo [39]. Eventos stressantes são 

frequentemente referidos como possíveis causas do aparecimento ou agravamento da doença, no 

entanto é muito difícil provar esta relação [39,41,46,49,50]. 

 

3.2. Tipos de Alopecia Areata 

 

A alopecia areata apresenta várias variantes da doença que podem ser classificadas com 

base na extensão ou padrão alopécico.  

 

Classificação baseada na extensão da alopecia: 

 Alopecia circunscrita (Figura12.A): a perda de cabelo leva ao aparecimento de manchas 

redondas ou ovais [50,51];  

 Alopecia totalis: ocorre perda de todo o cabelo [41,47,49,52]; 

 Alopecia universalis (Figura 12.C): ocorre perda de todo o cabelo e pelos no corpo todo. 

É a apresentação mais grave da alopecia areata [41, 47,49,52]; 

 

O padrão de perda de cabelo pode variar consideravelmente. As apresentações podem ser: 

 Alopecia reticular (Figura 12. B): coexistência de múltiplas manchas de alopecia [37]; 

 Alopecia ofiásica (Figura 12.D): perda de cabelo em forma de banda na área parieto-

tempo-occipital; [37,44,48]; 

 Alopecia ofiásica inversa (Figura 12. E): uma perda de cabelo muito rara, em forma de 

banda na área fronto-parieto-temporal [44,48]; 

 Alopecia difusa: é uma forma rara de alopecia, é caracterizada por perda aguda e intensa 

do cabelo. Ocorre principalmente em mulheres e o prognóstico, geralmente, é favorável 

[37,44,48,55]; 

 

A alopecia areata representa um desafio clínico difícil. Reconhecendo os subtipos clínicos 

e padrões característicos é útil para o diagnóstico [55]. 

C 
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3.3. Características clínicas da Alopecia Areata 

 

Alopecia areata manifesta-se pelo aparecimento de uma ou várias manchas de perda de 

cabelo, redondas ou com aspecto irregular, que podem evoluir para uma queda completa do 

cabelo. Embora o couro cabeludo seja o local mais comum, toda a parte da pele que tenha pelo 

pode ser afectada, como as sobrancelhas, pestanas, barba ou pernas. A pele envolvida parece 

normal, lisa e sem cicatrizes. A extensão e localização da alopecia podem variar muito 

[39,40,41,44]. 

Os sinais característicos de alopecia areata são pontos amarelos, cabelos “ponto de 

exclamação” e “cabelos cadáveres” (Figura 13) [4,38,40]. O sinal patognomónico é o cabelo 

"ponto de exclamação", este termo descreve um cabelo 

partido que é mais espesso em direcção à extremidade 

distal e mais fino na base, normalmente é encontrado na 

área activa da perda de cabelo [37,44]. 

A alopecia pode vir acompanhada de outros sinais, 

como alterações nas unhas. O pitting, linhas do Beau, 

traquioníquia, unhas finas e quebradiças, são as alterações 

que podem estar presentes [20,24,38,40] 

A característica histológica é a acumulação 

linfocitária em torno do bolbo capilar [44,51]. 

A queda de cabelo devido à alopecia areata 

normalmente é assintomática, no entanto alguns pacientes 

D E 

A B C 

Figura 12. Apresentações clínicas da alopecia areata. A) Uma mancha; B) 

Múltiplas manchas; C) Alopecia Universalis; D) Padrão ofiásico; E) Padrão 

Sisaifo. Adaptado de [36,39,44]. 

Figura 13. Características 

dermatoscópicas da Alopecia areata. 

Cabelos “ponto de exclamação” 

(setas); Pontos amarelos; “Cabelos 

cadáveres”. Adaptado de [44]. 
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queixam-se de prurido, ardor e sensibilidade, antes de aparecer a mancha alopécica [37,54]. 

É importante ressaltar que os folículos não são destruídos por este processo inflamatório, 

de modo que o cabelo pode, potencialmente, voltar a crescer mesmo depois de muitos anos [44]. 

 

4. Diagnóstico  

 

Normalmente é fácil e simples diagnosticar a Alopecia areata [39]. Geralmente, é 

diagnosticada com base na aparência clínica. No entanto podem ser feitas culturas de fungos, 

para identificar infeções por dermatófitos, que podem mimetizar lesões de alopecia areata. Pode 

ser necessário uma biópsia do couro cabeludo, para identificar as características histológicas da 

alopecia areata ou excluir outras condições de perda de cabelo. A avaliação microscópica da 

biopsia apresenta um infiltrado de linfócitos T, composto principalmente por células CD4+ e 

CD8+ [35,44,48]. 

O couro cabeludo e as características dermatoscópicas do cabelo são avaliadas para 

caracterizar o tipo de alopecia. A dermatoscopia é importante para o diagnóstico diferencial. A 

presença de pontos amarelos, “cabelos cadáveres” e cabelos “ponto de exclamação” são sinais 

característicos da alopecia areata, de doença activa e de gravidade [37,40,44,53]. 

Um teste positivo para alopecia areata, que ajuda a diferenciar de outros tipos de queda de 

cabelo, como a alopecia androgénica e tricotilomania, para os quais dá negativo, é segurar em 

60 cabelos, na margem da mancha alopécica, e puxar gentilmente, dando positivo quando caiem 

mais de 6 cabelos [37,39]. Pode também ser feita a triagem para doenças autoimunes ou 

infeciosas, que podem estar na origem da alopecia [37,44]. 

 

5. História natural da doença e Prognóstico 

 

A alopecia areata é uma doença com um curso imprevisível [37,47,52]. As maiorias dos 

casos de alopecia areata resolvem-se espontaneamente dentro de um ano. No entanto, quando os 

pacientes desenvolvem formas graves como a Alopecia universalis ou Alopecia totalis, muitas 

vezes a doença persiste indefinidamente [37,41,44]. Apesar de a remissão poder ocorrer, a 

maior parte dos pacientes volta a desenvolver novos episódios da doença [10,17,19].  

A presença de cabelo fino e pelo despigmentado na área alopécica e a posterior evidência 

do aumento da espessura do cabelo e pigmentação, é característico da remissão da doença ou da 

resposta ao tratamento [44,53]. 

Os fatores de mau prognóstico mais importante são o padrão e a extensão da zona 

alopécica, alopecia em crianças, presença de doenças autoimunes, alterações nas unhas e 

história familiar de alopecia. A Alopecia totalis, universalis, e ofiásica apresentam pior 
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prognóstico, com menor percentagem de remissão espontânea e menor resposta ao tratamento 

[44,54]. 

 

6. Tratamento  

 

O tratamento consiste em estimular o crescimento do cabelo e em reduzir a inflamação. 

Apesar do tratamento poder induzir o crescimento do cabelo, não altera o curso natural da 

doença. A escolha do tipo de tratamento depende da idade, da extensão e gravidade da alopecia 

[37,44,50,54]. 

Uma vez que metade dos pacientes desenvolverá um crescimento espontâneo do cabelo 

dentro de um ano, a opção de não tratar é perfeitamente razoável para muitos pacientes. A 

discussão médico-paciente, dos fatores do mau prognóstico e a natureza reincidente da doença 

deve ser feita para ajudar a decidir sobre o tratamento [37,44]. 

A eficácia dos tratamentos em pacientes com Alopecia totalis e Alopecia universalis é 

reduzida, podendo o cabelo crescer a longo prazo, mas num número muito pequeno de 

pacientes. [20] 

A recuperação do cabelo na zona alopécica pode ser completa ou parcial. 

Devido à sua etiologia desconhecida é difícil encontrar um tratamento completamente 

eficaz [47]. Normalmente os tratamentos são muito longos e são precisos, em média, 3 meses, 

após o início da tratamento, para que seja notado algum crescimento do cabelo [37,44]. 

Os pacientes devem adotar outras medidas como usar óculos de sol para proteger os olhos 

no caso em que as pestanas são perdidas. O couro cabeludo exposto deve ser protegido contra o 

sol com um chapéu ou protetor solar. Muitos pacientes usam perucas ou outras formas para lidar 

com sua perda de cabelo, como a dermatografia de sobrancelhas [44]. 

 

6.1.  Tratamento de primeira linha 

 

6.1.1. Corticosteroides intralesionais  

 

É o tratamento de primeira linha para alopecia areata limitada, isto é, para pacientes que 

apresentem menos de 50% de perda de cabelo. Os corticosteroides suprimem o ataque 

imunológico mediado pelas células T no folículo piloso. As injeções intradérmicas são 

geralmente em a forma de acetónido de triamcinolona (5-10 mg / ml) dadas a cada 2-6 semanas. 

Este tratamento estimula o crescimento localizado em 60-67% dos locais da injecção. Os efeitos 

secundários principais são dor e atrofia do local da injeção. [37,44,50]. 
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6.1.2. Imunoterapia tópica  

 

A imunoterapia é feita, geralmente com 2,3-difenilciclopropenona (DPCP) ou dibutilester 

ácido esquárico (SADBE). São utilizados no tratamento da alopecia areata grave, isto é, com 

mais de 50% de perda de cabelo. O objetivo do tratamento é induzir um baixo grau de dermatite 

de contacto alérgica, fazendo com que os linfócitos T se desloquem do folículo piloso, 

permitindo assim o crescimento do cabelo [37,41,44,50]. Os efeitos adversos incluem 

linfodenopatia cervical, dermatite, eczemas ou reações urticarias [37,41]. 

 

6.1.3. Corticosteroides tópicos  

 

Os corticosteróides tópicos são amplamente utilizados, apesar da sua eficácia não estar 

confirmada. No entanto os corticosteróides tópicos potentes, como a betametasona, acetónido de 

floucinolona, proprionato de clobetasol, parecem vantajosos em alguns pacientes, mesmo 

quando a doença é extensa. O tratamento consiste em aplicar o corticosteroide na zona alopécica 

sobre oclusão com uma película de plástico. Os efeitos secundários são foliculite, atrofia da 

pele, supressão adrenal, telangiectasia [37,44,50]. 

 

6.1.4. Ditranol 

 

O objectivo do tratamento com Ditranol é induzir um baixo grau dermatite irritante no 

couro cabeludo. O ditranol induz o crescimento do cabelo devido à capacidade de gerar radicais 

livres, que têm efeito imunossupressor. Os efeitos secundários caraterísticos são coloração da 

pele, prurido, eritema, foliculite e linfodenopatia [37,44].  

 

6.1.5. Minoxidil 

 

O minoxidil parece estimular o crescimento do cabelo, no entanto, o mecanismo pelo qual 

actua na alopecia areata não está bem compreendido. O minoxidil, ditranol e corticosteroides 

atuam sinergicamente, sendo o tratamento mais eficaz do que quando em monoterapia. A 

aplicação tópica de minoxidil durante e após o tratamento com corticosteróides sistémicos 

parece aumentar ou ajudar a manter o crescimento do cabelo. Parece também minimizar a 

percentagem de recaídas aquando da descontinuação dos corticosteroides. Os efeitos adversos 

incluem dermatite de contacto e hipertricose facial [37,44,50]. 
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6.2.  Tratamento de segunda linha 

 

6.2.1. Fotoquimioterapia 

 

A PUVA consiste na administrar tópica ou oral de psoraleno e da incidência de radiação 

ultravioleta A (UVA), na zona onde se quer o crescimento do cabelo. O tratamento é feito 2 ou 

3 vezes por semana. O mecanismo de ação parece estar relacionado com a indução de apoptose 

de linfócitos T. Esta terapia tem as desvantagens de ter uma percentagem elevada de recaídas, 

várias sessões de tratamento e, o facto de poder causar cancro da pele [44,50]. 

 

6.3.  Tratamento de terceira linha 

 

6.3.1. Corticosteroides sistémicos 

 

A maioria dos especialistas utiliza os corticosteroides sistémicos, exclusivamente, em 

alopecias muito extensas ou rapidamente progressivas. Os corticosteroides via oral ou 

intravenosos, parecem causar a apoptose dos linfócitos, causando uma alteração na resposta 

autoimune [52]. A administração sistémica de corticosteróides parece ser uma opção de 

tratamento eficaz na indução do crescimento e parece evitar a queda do cabelo na fase aguda da 

doença. Quanto mais cedo for estabelecida a terapêutica, melhor é a percentagem de resposta 

positiva ao tratamento [44,52]. 

No entanto, o uso de corticosteroides sistémicos é limitado pela ocorrência frequente de 

recidivas após o tratamento e devido aos efeitos secundários conhecidos do uso prolongado 

como hiperglicemia, hipertensão, dismenorreia, aumento de peso, entre outros [37,44,50]. 

 

6.3.2. Ciclosporina 

 

A ciclosporina é um imunossupressor. Vários estudos demonstraram resultados 

animadores com o uso de Ciclosporina oral, quer como monoterapia ou em combinação com 

corticosteróides, no entanto são necessários mais ensaios clínicos para confirmar a eficácia deste 

composto [44,50]. 

Apesar da possível eficácia do tratamento com ciclosporina, o seu uso em pacientes com 

alopecia areata, normalmente não é favorável devido ao seu perfil de efeitos adversos 

(nefrotoxicidade, supressão imunológica e hipertensão) e à elevada percentagem de recaídas 

[50]. 
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7.  Conclusão 

 

Alopecia areata é uma patologia comum, normalmente causada por uma perda de cabelo 

limitada. Pode ocorrer como um episódio único e limitado ou pode ser recorrente. O mecanismo 

pelo qual ocorre a doença não está completamente compreendido, no entanto várias evidências 

suportam a ideia que a etiologia da alopecia areata é autoimune. 

Embora alopecia não seja dolorosa ou provoque risco de vida, a perda de cabelo pode 

levar a um profundo stress emocional, diminuição da autoestima e da qualidade de vida. Estes 

efeitos podem alterar as interações sociais dos pacientes e as atividades diárias.  

A remissão espontânea pode ser esperada numa alopecia moderada, ao contrário da 

alopecia severa cujo prognóstico é reservado. Não existe nenhum tratamento que induza a 

remissão ou alteração do curso da doença. Alopecia areata é particularmente difícil de tratar e a 

maioria das opções terapêuticas disponíveis não têm eficácia comprovada. Normalmente o 

efeito terapêutico só é verificado num período de tempo elevado, por volta dos 3 meses após o 

inicio o tratamento, levando à frustração dos doentes por não verem resultados imediatos 

[37,44,52]. Portanto devem ser fornecidos aos doentes conselhos realistas sobre os tratamentos e 

sua eficácia.  
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Parte 2 - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Introdução 

 

 O estágio é uma prática que permite por em uso alguns dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, de conhecer a realidade das farmácias, da responsabilidade que o farmacêutico 

tem aquando da dispensa de medicamentos, da informação e da educação ao doente.  

O farmacêutico uma vez que está em contato permanente com o utente, tem a capacidade 

de adquirir conhecimentos sobre o histórico do utente, podendo assim despistar sinais e 

sintomas de alerta associados a certas doenças, permitindo fornecer um melhor aconselhamento. 

O farmacêutico tem também a obrigação de incentivar ao uso racional do medicamento, 

sensibilizar a população para o problema que é a automedicação, informar sobre medidas não 

farmacológicas e a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, para que os pacientes 

possam alcançar uma melhor qualidade de vida.  

Apesar de as farmácias serem vistas como um negócio, ainda existem farmácias que são 

procuradas pelos utentes, devido ao atendimento e acompanhamento personalizado, pela 

confiança que trespassada ao cliente e, é assim a Farmácia Esposade, uma farmácia dedicada ao 

bem-estar dos utentes. 

Neste estágio tive a oportunidade de desempenhar actividades como a receção e 

aprovisionamento de encomendas, determinação e avaliação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, preparação de medicamentos manipulados, atendimento ao público, dispensa de 

medicamentos e de outros produtos, aconselhamento ao utente,  conferência do receituário, 

entre outras atividades, contribuindo de forma muito positiva para a minha formação como 

farmacêutica. 

 

2. Organização da Farmácia Esposade 

 

A Farmácia Esposade localiza-se numa zona cuja população é essencialmente idosa, onde 

a maioria dos clientes reside nas imediações, recorrendo aos serviços da farmácia quase 

rotineiramente. Isto torna o exercício da profissão farmacêutica mais fácil e gratificante, uma 

vez que torna possível criar uma relação de maior confiança entre o farmacêutico e o cliente, 

possibilitando um melhor aconselhamento e acompanhamento da saúde do doente.   

Da equipa de recursos humanos da farmácia constam três funcionários, a propriedade e 

Direção Técnica está a cargo da Dr.ª Maria da Graça Pinto dos Santos Carvalho, o farmacêutico 

adjunto, o Dr. José Manuel Sobral e, uma funcionária responsável pela limpeza, Sra. Lúcia 

Rocha.  
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A Farmácia Esposade é um espaço amplo, organizado em diversas áreas. A área de 

Atendimento ao Público tem dois postos de atendimento, onde os clientes podem adquirir os 

produtos farmacêuticos ou informações, montras com diversos produtos de cosmética, 

puericultura, suplementos alimentares, Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

entre outros. Neste espaço existe ainda um aparelho de avaliação de parâmetros biométricos 

(peso, altura, índice de massa corporal e pressão arterial), em que são disponibilizas estas 

informações ao utente através da impressão de um talão. Este contém os valores normais de 

referência, de modo a facilitar a interpretação dos resultados pelo próprio doente. Existe 

também um espaço infantil, onde as crianças podem encontrar material lúdico para se 

distraírem, deixando os adultos que as acompanham mais tranquilos e concentrados no 

atendimento. A farmácia dispõe de um Gabinete de Atendimento Personalizado que é um 

espaço dedicado ao atendimento reservado dos utentes. Este espaço permite ter uma conversa 

confidencial entre o utente e o farmacêutico, favorecendo um atendimento calmo e mais 

especializado. É também o local onde se realiza a administração de injetáveis e determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos (pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, glicemia 

e testes de gravidez). 

Na área não visível ao público, área de apoio ao atendimento e receção de encomendas, 

são armazenados os restantes medicamentos em gavetas próprias. Esta área está equipada com 

um frigorífico para armazenar os medicamentos com condições especiais de conservação (2 a 

8º), como vacinas, insulinas colírios, entre outros. Esta área está preparada com um computador, 

para a receção das encomendas. Existe ainda o escritório, contém ainda uma pequena biblioteca, 

com toda a bibliografia de interesse ao farmacêutico.  

O laboratório encontra-se numa zona delimitada, é o local onde se procede à preparação 

dos medicamentos manipulados e reconstituição de pós liofilizados. A preparação de 

suspensões medicamentosas com recurso a água purificada (por exemplo, antibióticos) é uma 

das tarefas mais executadas no laboratório. Nesta área estão também armazenadas as matérias-

primas, equipamento mínimo necessário e materiais necessárias à preparação dos manipulados. 

A farmácia dispõe de um armazém é onde são armazenados produtos diversos e, é ainda nesta 

área que se encontra o contentor do VALORMED, onde são colocados os medicamentos 

deixados pelos utentes, que já não são utilizados ou estão fora do prazo de validade para que 

estes possam ser tratados de forma adequada. Para além das divisões referidas a farmácia tem 

instalações sanitárias destinadas ao uso pelos funcionários e utentes e uma zona de recolhimento 

a ser utilizada durante o horário da farmácia em regime de permanência e nos momentos de 

pausa.  

 

3. Fontes de Informação e programa informático 
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A farmácia dispõe de uma biblioteca onde consta a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário 

Terapêutico, o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, Formulário Galénico Nacional, Código 

de Ética da Ordem dos Farmacêuticos, Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, Direito 

Farmacêutico, Glossário Farmacêutico Português, entre outros. A farmácia dispõe ainda o livre 

acesso à internet para consulta de informação.  

Durante o estágio, contactei com algumas destas fontes de informação, que foram uteis 

para responder a algumas dúvidas que me surgiam ou questões que me foram colocadas. 

O programa informático utilizado na farmácia é o SPHARMA, da empresa SoftReis 

Informática, Lda.. É um programa simples e intuitivo, que possui um aglomerado de 

informações cientificas de fácil acesso, o que contribui para aumentar a produtividade e facilitar 

as tarefas do quotidiano. O sistema informático é essencial na execução da maioria das 

atividades na fármacia, como a consulta e gestão de encomendas, dos stocks, fácil e rápido 

acesso a todas as informações sobre determinado produto (interações, contraindicações, efeitos 

secundários, posologia, entre outros), entre outras. A utilização do sistema informático é 

indispensável na maioria das tarefas desempenhadas na farmácia. 

 

4. Encomendas e aprovisionamento 

 

4.1.  Stock de medicamentos 

 

Para a farmácia satisfazer as necessidades de todos os que a procuram, tem de dispor de 

uma gama variada de produtos. A gestão de stock tem muita importância, sendo que para tal é 

necessário conhecer a realidade da farmácia, havendo diversos fatores a ter em consideração 

aquando da execução de uma encomenda como o histórico de vendas, hábitos de prescrição, 

vantagens comerciais e financeiras, altura do mês, sazonalidade, política interna de gestão de 

stocks e capital disponível. Assim, na Farmácia Esposade a reposição do stock, é feita 

diariamente, com movimento de entradas dos medicamentos ou outros produtos, igual ao das 

saídas. No stock de medicamentos ou de outros produtos existe um stock principal, que é o que 

responde à procura direta e um stock sazonal, que corresponde a, por exemplo, a medicamentos 

para a gripe e constipação.  

Durante o estágio assisti à constante atualização dos preços dos medicamentos e à 

diminuição do poder de compra e, como consequência, a farmácia mantém um stock baixo da 

grande maioria dos medicamentos, mas sem descurar das necessidades dos seus clientes. 

Quando na falta de algum medicamento, a farmácia trata de o pedir com a maior 

brevidade para satisfazer as necessidades dos clientes.  
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4.2. Encomendas 

 

Na Farmácia Esposade são realizadas várias encomendas aos fornecedores diversas vezes 

ao dia, uma ao final da manha, outra a meio da tarde e a última no final do dia. Além destas, ao 

longo do dia são efetuadas diversas encomendas via telefónica para satisfazer algum cliente cujo 

medicamento não se encontra na farmácia. As encomendas chegam acompanhadas de uma 

fatura ou da guia de remessa, em duplicado, em que os originais da fatura são enviados para a 

contabilista no final de cada mês e os duplicados ficam na farmácia. Se a encomenda inclui 

psicotrópicos e estupefacientes, estes são acompanhados por uma folha de requisição de 

estupefacientes que deve ser assinada e carimbada pela diretora técnica, sendo arquivada numa 

pasta própria e o duplicado é enviado mensalmente ao fornecedor. 

Aquando da receção da encomenda, são conferidas as quantidades faturadas e as 

recebidas, os prazos de validade, as condições de conservação e de embalagem, taxa de Imposto 

Sobre o Valor Acrescentado (IVA), preço de compra e o preço de venda ao público (PVP), 

devido aos preços estarem em constante mudança. No caso dos MNSRM e outros produtos, 

verifica-se o preço faturado e é calculado o seu PVP com base nos valores da margem de lucro 

definidos pela farmácia e do IVA. Se os produtos recebidos e parâmetros avaliados estiverem 

em conformidade com a fatura, validamos a receção da encomenda, caso contrário a farmácia 

entra em contacto com o fornecedor para tentar resolver o problema. 

O aprovisionamento dos medicamentos é efetuado respeitando as condições de 

conservação. São armazenados por ordem alfabética, segundo o nome comercial e forma 

farmacêutica e obedecendo à regra first expired-first out (FEFO), garantindo a dispensa de 

medicamentos com um prazo de validade mais curto em primeiro lugar. Isto contribui para uma 

gestão mais eficaz do stock e também para a redução de prejuízos económicos para a farmácia. 

Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, estes são guardados no cofre. Outros 

medicamentos como os colírios, xaropes, pomadas de uso oftálmico, gotas auriculares, produtos 

de protocolo da diabetes, medicamentos e produtos veterinários são armazenados em gavetas 

específicas. 

A Cooprofar e a Cofanor são os principais fornecedores da Farmácia Esposade. Na 

escolha do fornecedor a Farmácia Esposade avalia a eficiência do serviço, as condições de 

pagamento, os descontos, prazos e frequência das entregas. Quando a farmácia necessita de 

maior quantidade de medicamentos ou de outros produtos pode efetuar a encomenda 

diretamente ao laboratório produtor onde normalmente as condições oferecidas são mais 

benéficas.  
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A receção de encomendas foi uma das primeiras atividades executadas por mim no 

estágio, e que foi realizada diariamente. Esta atividade contribuiu de uma forma importante e 

essencial para que começasse a ter contacto com os medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos. Permitiu essencialmente conhecer o aspeto das embalagens, que é, muitas vezes, 

o principal fator de identificação do medicamento pelo utente. Permitiu também a 

familiarização com alguns nomes comerciais e substâncias ativas. 

 

4.3. Marcação de preços 

 

A marcação de preços é feita pela farmácia em que é calculado o PVP com base nos 

valores da margem de lucro definida pela farmácia e do IVA, nos produtos farmacêuticos ou nos 

MNSRM. São os únicos produtos em que é feita a etiquetagem, com especial atenção para não 

tapar dados importantes, como o prazo de validade, o lote, a lista de excipientes e outras 

informações importantes para o cliente. 

 

5. Prazo de validade e devolução de medicamentos 

 

Na Farmácia Esposade o controlo dos prazos de validade é efetuado mensalmente. Esta é 

uma das tarefas importantes a desempenhar na farmácia, pois a qualidade, eficácia e segurança 

dos medicamentos dependem do prazo de validade. É impressa uma lista com os produtos cuja 

validade termina nos três meses seguintes. Se a curta validade de cada produto for confirmada, 

são separados para devolução. É efectuada uma nota de devolução ao fornecedor que deve 

contar dados como denominação do produto, o preço de custo, o motivo da sua devolução e o 

número da fatura referente ao produto. Se a devolução for aceite, o fornecedor, enviará para a 

farmácia um produto igual ao devolvido ou uma nota de crédito, quando não é possível o envio 

do produto.  

 

6. Dispensa de medicamentos 

 

O farmacêutico tem um papel importante no aconselhamento e na dispensa de 

medicamentos uma vez que em grande parte dos casos os clientes dirigem-se à farmácia na 

expectativa de encontrar a solução para o problema e só em último recurso é que se dirigem ao 

médico. Quando o farmacêutico depara-se com casos com alguma ou muita gravidade, o utente 

é aconselhado a dirigir-se ao seu médico, caso contrário,o farmacêutico pode intervir e se 

necessário, efetua a dispensa de um MNSRM ou outro produto, sempre com a informação ao 
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paciente de que se os sintomas persistirem ou piorarem, deve dirigir-se ao médico. A dispensa 

de medicamentos, através da apresentação de uma receita médica ou através da indicação do 

farmacêutico, a meu ver, é uma das actividades mais importantes de um farmacêutico.  

 

6.1. Análise da prescrição médica  

 

Segundo as normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde, para que o 

farmacêutico possa aceitar a receita eletrónica e proceder à dispensa, necessita verificar a 

existência de uma série de elementos como o número da receita, identificação do médico 

prescritor, identificação do local de prescrição e vinheta do local (quando aplicável), dados do 

utente, data de prescrição, assinatura do médico prescritor, se existe regime especial de 

comparticipação (o diploma tem de vir identificado junto do medicamento). A receita vem ainda 

com  um código representativo, Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM), que agrupa, pelo menos, as seguintes características do medicamento: Denominação 

Comum Internacional (DCI), Dosagem, Forma Farmacêutica e nº de unidades [56]. 

A prescrição pode ser efetuada por DCI, forma farmacêutica, dosagem e apresentação, 

devendo ser indicada a posologia e duração do tratamento, o que na prática nem sempre 

acontece. Podem ser prescritos até de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser 

prescritas duas embalagens por medicamento. Produtos do protocolo da Diabetes Mellitus, 

estupefacientes e psicotrópicos, têm de ser prescritos em receitas individuais. No caso dos 

medicamentos com apresentação unitária podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento [56]. 

Os medicamentos podem ser prescritos por nome comercial, nas seguintes situações [56]:  

 Medicamentos que não disponham de genéricos comparticipados; 

 Existência apenas do medicamento original;  

 Descriminação da justificação do médico prescritor:  

- Alínea a): medicamentos com índice terapêutico estreito, neste caso só 

pode ser dispensado o medicamento que consta na receita, ou seja, o utente 

não exercer o direito de opção por outro medicamento contendo o mesmo 

princípio ativo. 

- Alínea b): reação adversa prévia, procede-se de semelhante forma no 

descrito na exceção anterior;  

- Alínea c): casos em que a duração do tratamento é superior a 28 dias. Neste 

caso o utente tem o direito de, caso exista, optar por um medicamento de 

preço inferior ao do medicamento prescrito. 
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As receitas manuais podem ser aceites quando devidamente justificado com alguma das 

exceções seguintes [56]: 

 Falência informática;  

 Inadaptação do prescritor;  

 Prescrição ao domicílio;  

 Máximo de 40 receitas por mês. 

Na ausência de conformidade da receita médica, o farmacêutico deve explicar ao utente o 

problema e encaminha-lo ao local da prescrição, de modo a obter uma nova receita. 

 

6.2. Regimes de comparticipação  

 

Todos os utentes possuem um regime de comparticipação, em que cada regime 

corresponde a uma determinada percentagem de comparticipação sobre os medicamentos. A 

comparticipação de medicamentos é feita através de um regime geral ou de um regime especial, 

o qual se aplica a situações específicas como a determinadas patologias ou grupos de doentes.  

Existem várias entidades responsáveis pela comparticipação de medicamentos, sendo que 

na Farmácia Esposade as mais comuns são Serviço Nacional de Saúde (pensionistas, regime 

geral, trabalhadores migrantes, doença profissional, protocolo da Diabetes Mellitus e diplomas), 

Serviços de Assistência Médica Social (SAMS), Savida-EDP, Fidelidade, PT-CTT, Multicare, 

Forças Armadas e Sindicato dos Bancários Norte. Podem ainda haver outro tipo de 

comparticipações, que são feitas pelos laboratórios, quando por exemplo um determinado 

medicamento sai para o mercado, sendo uma forma de incentivo de compra e que tive a 

oportunidade de presenciar durante o meu estágio. 

Relativamente aos diplomas, existe uma lista de patologias que são abrangidas pelo 

regime de comparticipação especial e, para que seja feita a comparticipação do medicamento as 

receitas têm de fazer referência ao respetivo diploma. Em algumas dessas patologias a receita 

tem de ser prescrita por determinados especialistas para que possa ser aceite.  

 

6.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

 

Os MNSRN, como o próprio nome indica, não precisam de receita médica e não são 

comparticipados pelo SNS.  

É comum o utente dirigir-se à farmácia, mesmo antes de se dirigir ao seu médico. Por 

vezes pedem o medicamento errado para o problema que têm, por isso o farmacêutico deve ter 

especial atenção e perguntar se o medicamento é para a pessoa que se dirigiu à farmácia, quais 

os sinais/sintomas que apresenta, se toma outra medicação ou se tem algum problema de saúde 
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para poder avaliar a situação e tentar aconselhar o utente da melhor maneira. Perante o exposto 

pelo cliente o farmacêutico tem de avaliar se realmente é necessária a dispensa de um MNSRM 

e/ou verificar se com o recurso a medidas não farmacológicas é suficiente para a resolução do 

problema. 

Aquando da dispensa de um MNSRM, o cliente deve ser sempre aconselhado sobre o uso 

correto dos medicamentos, como a posologia e forma de tomar, fornecendo ao utente o máximo 

de informação oral e/ou escrita. Deve-se informar os utentes de que se os sintomas persistirem 

ou agravarem devem dirigir-se ao médico.  

Ao longo do estágio deparei-me com inúmeras situações, em que as pessoas solicitaram 

medicamentos, só porque já tinham tomando numa situação semelhante ou porque no passado o 

médico lhe receitou determinado medicamento. Muitos utentes dirigem-se à farmácia quase que 

diariamente, sem antes se terem dirigido ao médico. Isto porque a deslocação ao médico como 

tem um custo acrescido, não podem ou não estão dispostos a pagar ou devido ao tempo de 

espera elevado, por uma consulta.  

A automedicação é uma prática cada vez mais frequente, por isso o farmacêutico tem um 

papel cada vez mais importante no aconselhamento ao doente aquando da dispensa de 

medicamentos devendo promover ao uso racional do medicamento e, aconselhar o utente a não 

dispensar a ida ao médico. 

O aconselhamento de MNSRM foi uma prática muito frequente ao longo do estágio e, 

aquela em que tive mais dificuldade. Isto deveu-se ao facto de não conhecer uma grande 

percentagem dos produtos existentes no mercado, bem como a dificuldade no reconhecimento 

de sinais e sintomas descritos pelos utentes. Contudo, ao longo do estágio, os meus 

conhecimentos foram aumentando e ganhei capacidade para dar resposta a muitas das 

solicitações dos utentes. 

 

6.4. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

Os medicamentos sujeitos a receita médica são prescritos em receita médica renovável ou 

em receita médica não renovável. A receita médica renovável, apresenta 3 vias com validade de 

6 meses e é destinada a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados.  Relativamente às 

receitas médicas não renovável, têm validade de 30 dias e são utilizadas para os estupefacientes 

e psicotrópicos ou medicamentos que não precisam de toma continuada, como por exemplo os 

antibióticos e anti-inflamatórios [56].  

Aquando de na presença de uma prescrição por DCI, no ato da dispensa de 

medicamentos, o farmacêutico deve informar o cliente da existência de medicamentos 

genéricos, comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) e sobre aquele que tem o 
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preço mais baixo. O utente tem direito a optar por qualquer medicamento com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem constante na prescrição médica. 

Durante a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, é necessário preencher um formulário 

relativo à receita, ao doente, ao adquirente e ao médico, sem o qual não é possível efetuar a 

venda. 

Aquando da dispensa, o farmacêutico deve aconselhar os utentes de forma a favorecer a 

adesão à terapêutica, cedendo toda a informação necessária, aconselhando ao cumprimento das 

posologias, principalmente no que toca aos antibióticos, visto que é a medicação que apresenta 

menor adesão por parte dos utentes da Farmácia Esposade. 

 

6.5. Medicamentos e produtos manipulados  

 

Um medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [57]. Os medicamentos 

manipulados constituem alternativas terapêuticas face aos medicamentos comerciais, uma vez 

que permitem a personalização do medicamento, preenchendo algumas falhas deixadas pela 

indústria farmacêutica.  

É fundamental ter atenção à qualidade das matérias-primas e à execução prática, para 

obter a qualidade das formulações preparadas. A manipulação deve ser executada com o 

máximo rigor e de forma correta para garantir a segurança, qualidade e para que se obtenha um 

produto com o efeito terapêutico desejado. O manipulado deve ser acondicionado devidamente, 

de forma a proporcionar-lhe máxima estabilidade durante o prazo de validade definido. O 

recipiente é rotulado, com os dados da farmácia (identificação, Director Técnico, contactos), 

com a fórmula do manipulado, o PVP, o prazo de validade, o número de lote, a posologia e 

eventuais cuidados a ter na sua utilização como "agitar antes de usar" e "uso externo". O cálculo 

do preço dos medicamentos manipulados é obtido com base no valor das matérias-primas, dos 

materiais de acondicionamento e dos honorários. Este valor é multiplicado por um fator, que é 

publicado anualmente e acrescentado o valor do IVA (ANEXO III).  

A Farmácia Esposade recebe maioritariamente fórmulas prescritas por médicos 

dermatologistas, que pretendem adequar o medicamento à patologia e ao doente.  

No entanto, a farmácia tem um volume residual de produção de manipulados e quando 

nos é pedido um manipulado mais complexo, a receita é direcionada para a Farmácia Areosa ou 

à Farmácia Serpa Pinto, que são farmácias especializadas na produção de manipulados.  

Durante o estágio tive a oportunidade de fazer um manipulado de vaselina de enxofre a 

5% e outro de vaselina salicilada a 3%. 
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7. Dispensa de outros produtos 

 

7.1. Produtos fitoterapêuticos e suplementos nutricionais 

 

Os produtos fitoterapêuticos são usados num molde de medicina alternativa, através da 

utilização de plantas medicinais com fins terapêuticos, sem prescrição obrigatória [58]. Existe 

alguma procura destes produtos, na Farmácia Esposade, uma vez que são vistos como produtos 

‘naturais’ e sem consequências para a saúde. O farmacêutico tem como dever alertar para o 

facto de estes produtos possuírem efeitos adversos, contraindicações e interações. A procura 

destes produtos na farmácia Esposade, está relacionada na sua maioria com chás.  

Os suplementos nutricionais são “géneros alimentícios que se destinam complementar e 

ou suplementar o regime alimentar normal (…) [59]. Estes produtos normalmente são 

aconselhados pelo farmacêutico, quando o utente se queixa de fadiga, stress, ansiedade, perda 

de memória, entre outras situações. 

 

7.2. Medicamentos e outros produtos de uso veterinário 

 

Na Farmácia Esposade, o stock correspondente a este tipo de produtos é pequeno. Os 

produtos mais procurados são os desparasitantes externos e internos e contracetivos. Algumas 

pessoas dirigem-se à farmácia antes de se dirigirem ao veterinário, no entanto, alguns 

medicamentos para uso veterinário, não dispensam a presença da receita médica, apesar de não 

serem comparticipados.  

 

7.3. Produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética 

 

Os produtos cosméticos e de higiene são, normalmente, procurados por iniciativa do 

utente. Na Farmácia Esposade, estes produtos não representam um volume de faturação 

significativo. São procurados produtos como pasta de dentes, colutórios, pó de talco, gel de 

banho, champôs e alguns cremes hidratantes. Estes produtos encontram-se expostos, segundo 

uma estratégia de marketing, na área de atendimento ao público. Tendo em conta que existe 

uma imensa variedade deste tipo de produtos  é importante ter uma formação continua, para 

sermos capazes de dar resposta às várias solicitações do utente. 

 

7.4. Dispositivos médicos  

 



33 

 

Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que englobam um vasto 

conjunto de produtos [60]. Na Farmácia Esposade existe uma procura significativa dos 

dispositivos médicos. Os utentes procuram essencialmente meias de descanso, pés elásticos 

ligaduras, pensos, compressas, seringas e colectores de urina. Apesar da venda de dispositivos 

médicos ocorrer em outros estabelecimentos comerciais, o farmacêutico, tem a capacidade de 

informar e aconselhar da melhor maneira sobre o modo de utilização ou qual o dispositivo 

médico mais adequado para cada caso. 

 

7.5. Relacionamento com entidades e utentes 

 

É à Farmácia Esposade que o utente se dirige, primeiramente, quando tem algum 

problema ou necessita de algum aconselhamento. Este facto evidencia-se devido à proximidade 

e confiança existente entre os funcionários e utentes. Assim, é importante que os farmacêuticos 

se encontrem informados e saibam aconselhar com clareza e paciência, o que nem sempre é 

fácil pois alguns dos utentes, especialmente os mais idosos, têm alguma dificuldade em 

compreender ou aceitar aquilo que lhes é dito, principalmente pelos farmacêuticos mais novos.  

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com os delegados de vendas ou de 

informação médica que se dirigiram à farmácia para dar a conhecer os seus produtos. Esta 

interação foi muito positiva do ponto de vista social e também importante para aumentar ainda 

mais o meu conhecimento sobre os diferentes produtos existentes no mercado. 

 

8. Cuidados de saúde prestados na farmácia Esposade 

 

A farmácia Esposade presta uma série de cuidados aos seus utentes que os ajuda a obter 

uma melhor qualidade de vida. Alguns desses cuidados são a Distribuição domiciliária de 

medicamentos, que é muito importante tendo em conta que a maioria população que se dirige à 

farmácia é muito envelhecida e como tal apresentam alguns problemas na deslocação. A 

farmácia realiza a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos (Pressão arterial, 

Colesterol total, Glicose, Triglicerídeos e Teste de gravidez). Estas determinações são realizadas 

com alguma frequência, na Farmácia Esposade.  

A farmácia dispõe ainda da administração de injetáveis e vacinas, gratuitamente aos seus 

clientes.  

Durante o meu estágio foi me permitido fazer a determinação de parâmetros como a 

Pressão arterial, Glicemia e Colesterol total, sempre o cuidado de fornecer toda a informação 

necessária para que os utentes percebam os resultados e o que devem fazer para manter ou 



34 

 

atingir os valores normais de referência. Ao utente é fornecido um cartão próprio da farmácia, 

onde são registados os resultados obtidos, permitindo acompanhar o seu estado de saúde. 

Tive a oportunidade de assistir à administração de injetáveis, em que me foram ensinados 

o modo de preparação e administração, na teoria. No último mês de estágio assisti à 

administração da Vacina PNEUMO 23®, onde foi insinado como preencher o boletim de 

vacinas, sendo que os critérios necessários são: identificar o local de administração, o nome da 

vacina, data de administração e lote da vacina. 

 

9. Receituário e Faturação  

 

A faturação consiste na organização das receitas por lotes e segundo a entidade 

comparticipadora, para serem enviadas aos organismos responsáveis pela sua conferência. Isto 

tem como objetivo o pagamento do valor da comparticipação à farmácia, que previamente teve 

que suportar o custo total do medicamento. É uma forma de fazer um “controlo de qualidade” 

do serviço na farmácia, garantindo a validade das receitas aviadas e a correta dispensa dos 

medicamentos. A conferência é feita diariamente e consiste em confirmar se os medicamentos 

que foram aviadas correspondem ao que foi prescrito, se a as entidades de comparticipação 

estão corretas, confirmar a validade da receita, identificação do utente (nome e número de 

benificiário), do médico prescritor (nome, assinatura e vinheta, quando aplicável) e do local de 

prescrição. É impresso no verso de cada receita a informação correspondente aos medicamentos 

aviados. Existem ainda um espaço reservado à assinatura do utente. Se todos os parâmetros 

estiverem em conformidade, as receitas são carimbadas, datadas e assinadas pelo farmacêutico 

responsável pela conferência.  

No final do mês, faz-se o fecho dos lotes e da faturação e é impresso um Verbete de 

Identificação de Lote que consiste num resumo de todas as receitas existentes no lote. É 

carimbado e associado ao respetivo lote. São emitidas as Relações de Resumo de Lotes e a 

Fatura Mensal. Documentos estes, que são enviados de acordo com respetiva entidade para o 

Centro de Conferência de Faturas ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). As 

cópias destes documentos são enviados também para a contabilista, ficando na farmácia uma 

cópia de cada documento.  

Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes é emitido o documento de entradas e 

saídas que tem de ser enviado para a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), mensalmente.  

Caso exista alguma irregularidade como o não cumprimento das exigências estabelecidas 

pelos organismos comparticipantes, as receitas são devolvidas à farmácia, acompanhadas do 

motivo da devolução e o valor da comparticipação que não vai receber. A farmácia tem a 
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possibilidade de corrigir o problema encontrado, podendo e incluir a receita no lote do mês 

seguinte. 

Na Farmácia Esposade o motivo mais comum para a devolução de receitas é o prazo de 

validade expirado, a ausência da assinatura do médico prescritor e os preços não actualizados, 

dos medicamentos.  

 

10. Formações 

 

As formações são extremamente úteis e indispensáveis para o esclarecimento, educação e 

actualização dos conhecimentos dos farmacêuticos relativamente aos mais diversos temas. 

Assim, dispõem de um conhecimento mais rigoroso para aconselhar e esclarecer o utente. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de assistir a diversas formações, sobre 

‘Terapêutica nutricional com Q10 na doença cardiovascular’, ‘Terapêutica nutricional no 

emagrecimento’; ‘Parasitas externos de animais de companhia’, ‘Contraceção de emergência’ e 

‘As patologias do olho vermelho e insuficiência renal’, o que é uma mais valia para aumentar o 

meu conhecimento enquanto futura farmacêutica.  

 

11. Conclusão 

 

Na Farmácia Esposade, adquiri as bases práticas para o início da vida profissional. Foram 

6 meses de aprendizagem, essenciais para a minha formação enquanto farmacêutica. Tive a 

oportunidade de aplicar e aprofundar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, 

aprendi como lidar com as diversas situações que nos podem aparecer numa farmácia, como 

lidar com os utentes e, principalmente de como aconselhar. Este estágio engrandeceu muito o 

meu conhecimento. 

Aprendi que um farmacêutico é muito mais do que um técnico do medicamento, que 

executa diversas funções na farmácia, que possui uma responsabilidade na educação do utente 

como promotor da saúde e bem-estar através de medidas educativas e  de prevenção.  

É com muita pena minha que chegou ao fim o meu estágio, onde sobressaiu a qualidade, 

apoio e disponibilidade dos profissionais que me orientaram. Mas também o bom ambiente 

sentido no local de trabalho, que foi essencial para obter bons resultados e que tornou esta 

experiência fundamental para o meu crescimento enquanto farmacêutica e pessoa. 
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ANEXO I – Poster informativo sobre as Patologias do Olho vermelho 
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ANEXO II – Livro informativo sobre as patologias do olho vermelho 
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ANEXO III - Cálculo do PVP de um manipulado 
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