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Resumo 

 

 A farmácia é um estabelecimento de saúde que deve garantir a continuidade dos 

cuidados prestados aos doentes, cedendo os medicamentos em condições que possam 

minimizar os riscos do seu uso.  

 Neste sentido, o farmacêutico comunitário desempenha um papel fundamental na 

promoção do bom uso dos medicamentos, dado que os riscos associados aos mesmos 

são responsáveis por grandes danos económicos e sociais. 

O estágio em farmácia comunitária possibilita um primeiro contacto com a 

realidade profissional, após uma aprendizagem sobretudo teórica, contribuindo para a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos, antes do ingresso no “mundo” do trabalho.  

Este estágio teve como objetivo compreender a organização de uma farmácia 

comunitária, o funcionamento das diferentes áreas que a constituem, os diversos serviços 

que esta pode prestar aos seus utentes, bem como a aquisição de princípios éticos para 

o exercício adequado da atividade profissional.  

 A primeira parte do relatório descreve, essencialmente, as atividades 

desenvolvidas no âmbito do estágio na Farmácia Sá da Bandeira. A segunda parte do 

relatório apresenta os trabalhos ligados à prática profissional que por mim foram 

realizados durante o estágio. 
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1. PARTE 1 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

 

1.1. Resumo do processo de estágio na Farmácia Sá da Bandeira 

  A tabela 1 resume todo o processo de estágio na Farmácia Sá da Bandeira (FSB), 

bem como as atividades que por mim foram desempenhadas. 

 

1.2. Organização da farmácia  

1.2.1. Localização, horário e descrição do espaço físico da farmácia 

 A Farmácia Sá da Bandeira (FSB), pertencente a um grupo de 5 farmácias, está 

localizada no centro do Porto, na Rua Sá da Bandeira. O seu horário de funcionamento é 

de segunda a sábado das 8:30h às 19:30h. 

Tabela 1. Calendarização do estágio 

Dia 1/3/2016 a 8/4/2016 

 Armazém: 

 Reposição de produtos 

 Separação das encomendas indivíduas 

 Alteração de preços 

 Receção de encomendas 

 Devolução de produtos 

 Quebras 

 Separação de produtos para outras farmácias do grupo 

Dia 11/4/2016 a 15/4/2016  Entregas ao domicílio (encomendas por telefone/site) 

Dia 18/4/2016 a 28/6/2016 

 Atendimento ao público 

 Distribuição dos panfletos informativos sobre as 

diferenças entre a constipação e a alergia (16/5/2016 a 

27/5/2016) 

 Realização do inquérito e disponibilização dos folhetos 

informativos sobre a Doença Venosa Crónica 

(16/6/2016 a 28/6/2016) 

Dia 29/6/2016 a 1/7/2016  Armazém 

Dia 4/7/2016 a 11/7/2016 

 Laboratório  

 Distribuição dos panfletos sobre os cuidados 

alimentares nas situações de colesterol total elevado, 

diabetes e hipertensão arterial 
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 Tanto o espaço externo como interno da farmácia obedecem às normas gerais 

das boas práticas farmacêuticas para a farmácia comunitária [1]. A área de atendimento 

ao público é composta: pela zona de cedência de medicamentos com 9 balcões, sendo 

que um deles pertence à área da perfumaria; por um pequeno gabinete de apoio ao 

utente onde são prestados diversos serviços, nomeadamente a determinação dos 

parâmetros bioquímicos e a medição da pressão arterial; e a zona dos produtos GBA 

(gavetas do balcão) que corresponde ao local onde são guardados os medicamentos 

com maior rotatividade de stock, estando ordenados alfabeticamente. A área de 

atendimento encontra-se igualmente circundada pelos lineares de produtos de 

veterinária, dermocosmética, higiene oral, suplementos alimentares, puericultura, etc. No 

mesmo andar, existe ainda uma zona com um frigorífico, para o armazenamento dos 

produtos de frio, vários gavetões e prateleiras para os medicamentos e produtos 

farmacêuticos que não se encontram expostos, separados de acordo com a forma 

farmacêutica (xaropes, carteiras, gotas orais, rectais, vaginais, pomadas, oftálmicos, 

nasais, auriculares, injetáveis, sabões e comprimidos ou cápsulas) e organizados por 

ordem alfabética do seu nome comercial. Existe igualmente uma zona mais resguardada 

onde são armazenados os materiais necessários para cada balcão (amostras, rolos de 

impressora ou de multibanco, sacos plásticos, etc.), bem como onde se encontram os 

perdidos e achados e o valormed. A área mais interna da farmácia é vedada ao público e 

acessível através de uma escadaria, que também contem produtos de dermocosmética, 

não expostos, ao longo da sua extensão. Esta escadaria possibilita o acesso ao 

laboratório, à zona de receção de encomendas, ao armazém, a um segundo frigorifico 

para os produtos de frio em excesso, ao gabinete de correção do receituário, à área de 

recolha das entregas ao domicílio e à área de armazenamento dos produtos de 

ortopedia, leites, papas e fraldas. Como a farmácia se encontra incorporada num prédio, 

o primeiro andar corresponde à zona dos escritórios, com os gabinetes do proprietário, 

dos recursos humanos, da diretora de marketing, da contabilidade e da plataforma online 

7skin, que pertence a um site de dermocosmética. Neste andar existe ainda um gabinete 

que é usado, por exemplo, para os tratamentos de limpeza de pele.  

 

1.2.2. Composição dos recursos humanos  

 Em conformidade com o decreto-lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, e 

respetivas alterações relativas ao regime jurídico de farmácias de oficina [2], fazem parte 

da equipa da FSB diversos profissionais, designadamente: 5 farmacêuticos (incluindo a 

diretora técnica, Dr.ª Alexandra), 8 técnicos de farmácia, 1 técnico de laboratório, 2 

auxiliares de armazém, 2 estafetas de entregas ao domicílio, 2 administrativas e 1 
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diretora de marketing. Todos os colaboradores possuem as suas funções bem definidas, 

com vista a uma organização adequada do local de trabalho.  

 

1.2.3. Caracterização dos utentes da farmácia 

 A FSB apresenta um grande número de utentes, sendo a sua população muito 

heterogénea, abrangendo assim todas as faixas etárias e todas as classes sociais. 

Contudo, a maioria dos utentes são reformados, doentes polimedicados e crónicos, não 

só da vizinhança, mas também das diferentes localidades do Porto e Vila Nova de Gaia. 

Efetivamente, os picos de maior afluência costumam ser nos dias 10 de cada mês, que 

corresponde à altura do mês em que por norma as pessoas recebem as reformas. Uma 

vez que a farmácia se localiza na zona histórica do Porto, é também diariamente 

frequentada por turistas.  

 Embora seja uma farmácia grande, é notório o ambiente familiar, pois existe uma 

grande empatia e cumplicidade entre os colaboradores da FSB e o utente, sendo estes 

clientes assíduos. Aliado a este facto, estão também as campanhas e os descontos 

promovidos pela farmácia, a vasta gama de serviços que são oferecidos e a tentativa de 

fornecer ao utente a totalidade das referências de medicamentos disponíveis no 

mercado, que levam igualmente à sua fidelização.  

 

1.3. Encomendas e Aprovisionamento 

1.3.1. Realização de Encomendas 

 Por norma, a FSB trabalha com três principais fornecedores. A OCP Portugal é 

geralmente o fornecedor dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), a 

Cooprofar dos medicamentos não sujeitos a receita medica (MNSRM) e por exemplo dos 

produtos de veterinária ou dermocosmética, sendo a Alliance Healthcare a opção menos 

favorável. Os produtos são solicitados a este último fornecedor quando não estão 

disponíveis em nenhum dos fornecedores anteriores. Podem também ser efetuados três 

tipos de encomendas: as individuais, as diárias e as diretas a um determinado 

laboratório, sendo que ao longo do estágio apenas fiz o primeiro tipo de encomenda. 

 As encomendas individuais (EI) são realizadas no atendimento ao público, sempre 

que exista uma falha de produto. O pedido por norma é feito via telefone ao fornecedor, 

sendo depois registado numa folha modelo própria (ver anexo I), com a seguinte 

informação: a data e o operador que efetuou o pedido; o nome e o contacto do utente; o 

CNP (código nacional do produto), a designação e quantidade do produto, se a 

encomenda fica ou não paga; se está ou não associada a uma receita suspensa, a qual 

fornecedor foi pedido e se é necessário contactar ou não o utente aquando da receção do 

produto. Ao utente é fornecido um comprovativo da encomenda, com alguns do dados 
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anteriores, que deverá ser entregue no momento de levantamento da mesma. 

Posteriormente, o operador que realizou o pedido deve também criar uma encomenda 

manual no sistema informático (SI) da farmácia, Sifarma 2000 ®, de forma a facilitar a 

posterior entrada do produto no SI, registando também o motivo da falta numa folha 

destinada para o efeito, com vista à otimização da gestão do inventário. A folha da 

encomenda individual deve ser colocada, logo que possível, num local próprio no 

armazém, para fácil identificação do produto aquando da sua receção.  

 As encomendas diárias são efetuados duas vezes por dia, para que possam ser 

recebidas 2 voltas de encomendas diárias de cada fornecedor. Esta encomenda é feita 

tendo em conta o stock máximo e mínimo, a altura em que é realizada, bem como a 

média mensal das quantidades do produto vendidas. Estas encomendas são indicadas 

pelo SI sempre que a quantidade de produto disponível na farmácia seja inferior ao stock 

máximo, estando registado na respetiva ficha do produto o fornecedor preferencial. 

Contudo, a encomenda só é efetivada mediante as necessidades da FSB, tendo em 

conta os parâmetros já mencionados.  

 As encomendas diretas (ED) a um determinado laboratório, são realizadas pelo 

farmacêutico incumbido da tarefa, normalmente para os MSRM, medicamentos de venda 

livre ou produtos de cosmética e dermofarmacêuticos com elevada rotatividade de stock.  

 

1.3.2. Receção e armazenamento dos produtos adquiridos  

 A receção dos produtos, pelo auxiliar de armazém responsável, prevê as 

seguintes etapas:  

1) Verificação dos produtos de frio, separando-os de imediato para o frigorífico e 

apontando na respetiva fatura a recolha do produto e a sua data de validade. 

Deve igualmente ser verificado se não existe nenhuma EI referente ao produto; 

2) À medida que é dada a entrada dos produtos no SI, deve ser verificada a 

existência de não conformidades, de EI e todos os produtos devem ser 

contabilizados, colocando um visto, no duplicado da fatura, na quantidade. Deve 

ser registado igualmente, no Sifarma 2000 ®, o prazo de validade (PV) caso o 

produto tenha uma validade mais reduzida que os existentes em stock; 

3) Correção dos preços de venda ao público tendo em conta o preço de venda à 

farmácia, as margens estipuladas, as regras de arredondamento e os descontos 

ou bônus oferecidos pelos fornecedores/laboratórios; 

4) Verificação do nº total de embalagens e do valor da fatura, averiguando se 

correspondem ao valor/embalagens que foram dados como entrada no SI e 

carimbando a fatura original com o carimbo de qualidade, bem como a assinatura 

do operador; 
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5) À fatura original é agrafado o documento da entrada dos produtos na farmácia, 

imprimido do Sifarma 2000 ®, sendo estes papeis colocados em local próprio no 

armazém. 

 Nos termos do artigo 18º do decreto regulamentar nº. 61/94, de 12 de Outubro, no 

caso das benzodiazepinas e estupefacientes, juntamente com a fatura em duplicado é 

enviado pelo fornecedor um segundo documento, também em duplicado, da requisição 

de substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II, III e IV, com exceção 

da II-A, anexas ao DL nº 15/93, de 22 de Janeiro, com retificação de 20 de Fevereiro 

[3,4]. O documento da requisição das benzodiazepinas (ver anexo II) é colocado num 

local próprio, no armazém, para depois ser enviado pela FSB novamente ao fornecedor, 

carimbado e assinado pela diretora técnica da farmácia. Os psicotrópicos e os respetivos 

documentos da requisição, são separados da restante medicação e fornecidos ao 

responsável por estes medicamentos para armazenamento em local apropriado, 

destinado apenas a estupefacientes e devidamente controlado. O documento da 

requisição é igualmente assinado, carimbado e enviado para o fornecedor.  

 No caso das matérias-primas (MP) ou outros produtos que se destinam a ser 

utilizados como manipulados, depois da sua entrada é necessário ainda efetuar a quebra 

do produto no SI, retirando-o do stock, para que depois possa ser vendido como 

manipulado. 

 Os produtos que correspondam a EI são separados de imediato, sendo o utente 

contactado, se solicitado. Caso o produto esteja pago, outro comprovativo da reserva é 

colocado à volta do mesmo para identificar o utente e não ocorrerem enganos, sendo 

disposto na prateleira do armazém destinada aos produtos pagos. Se não estiver pago, é 

colocado também um comprovativo da reserva mas é arrumado na prateleira do 

armazém destinada aos produtos não pagos, por um período de 3 dias úteis após a data 

da receção.  

 A zona de entrada dos produtos no SI está dividida em quatro partes: a área dos 

comprimidos/cápsulas com o nome comercial de A a D, a área dos comprimidos/cápsulas 

com o nome comercial de E a Z, a área das outras formas farmacêutica e uma quarta 

área dos produtos dos lineares. Tendo em conta o stock de cada produto, casa seja 

baixo, são colocados numa dessas quatro zonas para reposição na área do atendimento 

ao público. Os medicamentos GBAs, designação atribuída no SI, são diretamente 

agrupados em caixotes para arrumação no respetivo local. Todos os produtos em que o 

stock na farmácia seja grande, ficam no armazém. O armazém também está dividido por 

áreas, de acordo com a forma farmacêutica, com as condições de temperatura, 

iluminação, humidade e ventilação devidamente controladas.   
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1.3.3. Prazos de validade, devolução de produtos e gestão de stocks   

 O controlo rigoroso dos PV é fundamental para garantir a segurança dos produtos. 

Neste sentido, mensalmente é impressa uma lista com todos os produtos cujo PV termina 

dentro de três meses. Em regra, estes são colocados num prateleira própria, presente na 

zona de atendimento ao público e não exposta, de forma a escoá-los e apenas quando 

previsto o consumo/utilização pelo doente, dentro daquele período.  

 Por norma, os fornecedores só aceitam devoluções dois meses antes do prazo de 

validade terminar. Deste modo, esses produtos são colocados num caixote e enviados 

para o respetivo fornecedor, juntamente com uma nota de devolução em triplicado, que 

contem, entre outras informações, o fornecedor, o motivo da devolução, a identificação e 

a quantidade do produto a devolver (ver anexo III). Aquando do pedido de devolução, 

este pode ser aceite ou não aceite pelo laboratório ou armazenista. Caso seja aceite, 

estes podem imitir uma nota de crédito para a farmácia, ou podem substituir o produto 

por outro igual ou diferente. Este procedimento é exatamente o mesmo para qualquer 

outra situação que obrigue a uma devolução (produto danificado, pedido por engano, 

etc.).  

 Também regularmente são feitas contagens de stock, sobretudo quando existem 

suspeitas de erros nas quantidades, e sempre que seja encontrado algum produto fora da 

validade, este é separado de imediato.   

 

1.4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de Saúde 

1.4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os MSRM são todos aqueles 

que apresentam pelo menos um destes requisitos: risco para a saúde do doente, direta 

ou indiretamente, mesmo com vigilância médica; risco para a saúde quando 

frequentemente usados para fins diferentes daquele a que se destinam; sejam injetáveis; 

contenham substâncias cujas reações adversas e a atividade necessitam de ser mais 

estudas. Todos estes medicamentos apenas podem ser vendidos nas farmácias, 

mediante a apresentação de uma receita médica e devem ter um preço de venda ao 

público (PVP) fixo [5,6]. 

 

1.4.1.1. Avaliação da prescrição médica  

 Como ainda não foi possível a completa desmaterialização da prescrição, estão 

disponíveis duas formas de prescrição eletrónica [7]: 

 A receita eletrónica materializada, em que a receita é impressa, podendo ser 

online (caso a prescrição contenha medicamentos ou tecnologias de saúde 

comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde, SNS, são emitidos os códigos 
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de acesso e dispensa e de direito de opção) ou offline (a receita não poder ser 

dispensada eletronicamente). Estas receitas podem ser ainda não renováveis ou 

renováveis. As renováveis só podem ser aplicadas desde que o medicamento 

seja destinado a uso prolongado, podendo ter até 3 vias, estando inscrita a 

menção da via respetiva: 1.ª via, 2.ª via, 3.ª via., cada uma com um número de 

receita único. 

 A receita eletrónica sem papel ou desmaterializada, em que a prescrição é 

acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos. Pode ser acedida através 

do cartão de cidadão do utente ou o número da receita, códigos de acesso e 

dispensa e de direito de opção, enviados para o telemóvel do utente ou 

encontrados na guia de tratamento. Este tipo de receita também possibilita o 

levantamento dos medicamentos consoante as capacidades do doente e não 

necessariamente na mesma farmácia, desde que dentro do prazo de validade 

estipulado. 

 A prescrição por via manual só poderá ser passada excecionalmente e nos casos 

previstos no artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de Julho [9]. Tanto na receita 

manual como na receita eletrónica materializada, só podem ser prescritos até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, sendo que o número total de embalagens 

não pode ser superior a duas por cada produto ou medicamento, nem ultrapassar o total 

de quatro embalagens por cada receita. Nas receitas desmaterializadas, cada linha de 

prescrição só pode incluir um produto ou medicamento, até um máximo de seis 

embalagens. Excetua-se o caso do medicamento se apresentar sob a forma unitária 

(uma unidade de forma farmacêutica na dosagem média usual para uma administração), 

em que na receita eletrónica materializada podem ser prescritas até 4 embalagens do 

mesmo medicamento por receita, ou por linha de receita no caso da receita materializada 

[6-8].  

  Seja qual for a prescrição, a receita deverá conter a seguinte informação, a 

validar para os casos de receita materializada e manual, antes de ser efetuada a 

dispensa [7]: numeração da receita; identificação do médico prescritor; local de 

prescrição e respetivo código; dados do utente (nome e número de utente); entidade 

financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita (SNS, subsistemas 

públicos da responsabilidade do SNS, etc.); identificação do medicamento (pode ser 

prescrito pela denominação comum internacional, DCI, ou por marca e podem estar 

presentes justificações técnicas das alíneas a - medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito, b - reação adversa prévia, c - continuidade de tratamento superior a 

28 dias); posologia e duração do tratamento; comparticipações especiais (despachos); 

número de embalagens; data da prescrição e respetiva validade (na receita renovável ou 
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nas linhas de receita com medicamentos destinados a tratamento prolongado, cada 

via/linha tem uma validade de 6 meses; nas receitas normais ou linhas de receita normal 

a validade é de 30 dias seguidos da data da sua emissão). Nas receitas eletrónicas 

materializadas deve ser ainda confirmada a presença da assinatura do médico prescritor. 

Na prescrição manual deve ser confirmado: se no local de prescrição, consta a respetiva 

vinheta do local de prescrição, caso aplicável; a presença da vinheta do médico 

prescritor, a data e a assinatura; e se está assinalada a exceção legal (falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas/mês) [7]. 

 

1.4.1.2. Dispensa, validação da receita e aconselhamento farmacêutico 

           Uma vez avaliada a receita médica, é necessária a confirmação da 

disponibilidade, na farmácia, dos medicamentos similares ao prescrito, devendo o 

farmacêutico informar o utente do seu direito de opção na escolha do medicamento, 

sempre que tal seja permitido. Se a prescrição for feita por DCI, o nome da substância 

ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem e o número de 

embalagens estão presentes. Se for feita por marca, está presente a denominação 

comercial do medicamento em vez da DCI. A dispensa é efetuada através do Sifarma 

2000 ®, sendo que no final existe uma dupla verificação, validando os CNP de cada 

produto, de forma a garantir que os medicamentos que o utente leva são iguais aos 

prescritos, minimizando trocas de medicação. Caso se trate de uma receita eletrónica 

materializada ou manual, o utente deve ainda assinar no seu verso, previamente 

impresso informaticamente com os códigos identificadores, que confirma que lhe foram 

dispensados os medicamentos. O farmacêutico deve igualmente assinar, colocar a data e 

carimbar a receita.  

        Contudo, a dispensação farmacêutica pressupõe também o aconselhamento ao 

utente. Sem comprometer a decisão do médico, numa primeira fase deve ser analisada a 

farmacoterapia, isto é, se é adequada ao doente, se as doses são as corretas ou se 

existem interações (entre medicamentos ou do medicamento com os alimentos). 

Efetivamente, durante o meu estágio aconteceram algumas vezes, sobretudo nos 

doentes polimedicados com várias receitas e de médicos diferentes, aparecerem 

prescritas as mesmas substâncias ativas mas em doses diferentes (ex: omeprazol a 20 e 

a 40 mg) ou dois medicamentos usados para o mesmo fim mas um deles tinha sido 

descontinuado (ex: omeprazol e pantoprazol). Após avaliação da situação com o utente e 

se necessário com o médico, caso a dispensa seja confirmada, deve-se informar o 

indivíduo sobre a posologia (dose, frequência e duração – oralmente ou até por escrito), a 

forma de administração, as condições de conservação do medicamento, os efeitos 

adversos mais comuns ou mais graves, bem como algumas medidas não farmacológicas 
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que pode adotar. Por último, é fundamental obter a concordância do doente, ou seja, que 

o doente perceba o que lhe foi ensinado e reproduza o comportamento correto. 

 

1.4.1.3. Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 No caso da prescrição materializada ou manual, estes medicamentos têm de ser 

prescritos isoladamente. Na prescrição desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo 

LE (Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo) [7].Seja 

qual for o tipo de prescrição, é sempre obrigatório que o farmacêutico registe os 

seguintes dados no SI: identificação do utente ou do seu representante, o nº da 

prescrição, a identificação da farmácia, o medicamento e a quantidade dispensada, bem 

como a data da dispensa. De acordo com a portaria n.º 224/2015, de 27 de julho é 

obrigatória a realização da dispensa através da apresentação do cartão de cidadão ou 

outro documento de identificação do utente pagador [9].  

 

1.4.1.4. Comparticipação de medicamentos 

 A comparticipação pelo SNS de medicamentos pode ser feita através de um 

regime geral (o estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo 

com escalões) e de um regime especial (para beneficiários, como os pensionistas do 

regime especial, e determinadas patologias ou grupos de doentes conferida por diplomas 

legais) [7]. Embora a maioria dos utentes seja beneficiário da comparticipação do SNS, 

alguns beneficiam ainda de outros subsistemas de saúde que contribuem na 

comparticipação, como os organismos: EDP Sãvida, Caixa Geral de Depósitos, 

SAMS…Alguns destes organismos podem ser também o principal organismo de 

comparticipação. Quando o utente é beneficiário de algum subsistema complementar, por 

norma, na FSB, é retirada uma cópia da receita ou um comprovativo é impresso no caso 

da receita eletrónica desmaterializada, onde em ambos é sempre colocado o nº de 

beneficiário.  

 

1.4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 Os MNSRM não podem preencher nenhum dos requisitos já referidos para os 

MSRM, porém as suas indicações terapêuticas devem estar incluídas na lista de 

situações passíveis de automedicação [6]. 

  É neste tipo de medicação que o farmacêutico pode ter um papel decisivo. 

Sempre que possível, deve ser evitada a automedicação, sendo privilegiada a indicação 

farmacêutica, isto é, um cuidado farmacêutico realizado em função de um doente 

concreto. Este cuidado quando bem direcionado, pode libertar o SNS de problemas de 

saúde de carater não grave e autolimitado. Esta intervenção pressupõe a recolha de toda 
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a informação útil sobre o doente, ou seja, o sintoma ou motivo do pedido de ajuda, a 

duração do problema de saúde, outros problemas de saúde manifestados pelo doente e a 

medicação que o doente já tome. Só após a correta identificação do problema é que é 

indicada uma opção terapêutica (MNSR e medidas não farmacológicas), com toda a 

informação necessária, preferivelmente escrita. Por outro lado, pode ser necessário 

encaminhar o doente para um médico ou outro profissional de saúde.  

 Quando o utente se automedica podem surgir complicações e os sintomas darem 

origem a algo mais graves. De facto, podem estar a ser camufladas outras patologias ou 

efeitos adversos associados ao tipo de medicação que a pessoa já toma. Também como 

alguns destes medicamentos contêm por vezes extratos de plantas, muitas pessoas 

consideram que são inócuos, desconhecendo as interações que estes possam ter com os 

alimentos ou com outros fármacos. Assim, um acompanhamento farmacêutico pode 

minimizar estas interações. De facto, ao longo do atendimento surgiram algumas 

situações em que esta intervenção foi importante, nomeadamente num caso em que uma 

senhora diabética solicitou o CALICIDA INDIANO ® para a remoção de um calo no pé. 

Contudo, após diálogo com a utente, esta já apresentava uma ferida no local do calo 

devido ao uso de outras substâncias com ácido salicílico. Só por este motivo o uso do 

calicida já deve ser evitado, aliado também ao facto do risco acrescido do pé diabético 

nesta senhora, sendo importante o acompanhamento médico nesta situação. Assim, o 

mais importante seria primeiro a promoção da cicatrização da ferida e a utilização de um 

calçado adequado.  

 

1.4.3. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

 A FSB apresenta uma vasta gama de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos, 

para os mais variados problemas e cada vez mais inovadores. Neste sentido, o 

aconselhamento nesta área tornou-se um desafio pois esta evolução encontra-se 

desfaçada do que aprendemos ao longo do curso. Contudo, hoje em dia cada marca já 

possui muita informação sobre cada produto, bem como o modo de aplicação, nos 

respetivos sites. Por outro lado, com as campanhas da “marca do mês” promovidas pela 

farmácia, e recorrendo à experiencia dos colaboradores da FSB, possibilitou a 

aprendizagem das principais linhas usadas em problemas dermatológicos, como a 

URIAGE ®, a AVÈNE ® e a BIODERMA ®, tornando-se mais fácil aconselhar os utentes. 

 

1.4.4. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 A FSB também possui um espaço destinado a este tipo de medicamentos, sendo 

que todos os MSRM são encontrados no armazém, estando apenas expostos os 

MNSRM. São diversos os produtos que a farmácia disponibiliza nesta área, 
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particularmente os suplementos alimentares e vitamínicos, os produtos para a higiene 

dos animais e os desparasitastes, sobretudo das marcas ADVANTIX ®, ADVANTAGE ®, 

DRONTAL ® e FRONTLINE ®. Como ao longo do curso, este tipo de produtos 

praticamente não foi abordado, foi possivelmente a área para a qual menos estava 

preparada, contudo como as solicitações dos clientes eram sempre muito semelhantes, 

fiquei a conhecer as características das principais marcas usadas em veterinária.  

 

1.4.5. Medicamentos manipulados 

 De acordo com o DL n.º 95/2004, de 22 de Abril, entende-se por medicamento 

manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico” [10]. 

 

1.4.5.1. Laboratório da FSB 

 O laboratório da FSB encontra-se bem iluminado, ventilado, com as condições de 

temperatura e humidade diariamente controladas e com todos os equipamentos 

necessários à sua atividade, obedecendo ao imposto pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

Junho e a Deliberação n.º 1500/2004, 7 de Dezembro [11,12]. Periodicamente, os 

aparelhos de medida são calibrados e controlados, através de registo, a fim de garantir a 

exatidão das medidas [1].  

 Todas as MP são adquiridas a fornecedores devidamente autorizados pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P,INFARMED, sendo que 

cada uma é acompanhada por um boletim de análise, que comprova que as MP 

satisfazem as exigências da monografia respetiva [11]. Os boletins de análise são 

arquivados pela farmácia juntamente com as respetivas fichas de produto, onde são 

registadas as datas de aquisição, as quantidades adquiridas, os fornecedores, os lotes e 

os PV de cada MP. Os principais fornecedores de MP da farmácia são a Cooprofar, a 

Guinama, a Fagron e a Alliance Healthcare.  

 

1.4.5.2. Preparação dos Manipulados 

 Todos os dias, a FSB prepara diversas fórmulas magistrais, isto é, manipulados 

preparados de acordo com uma receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina, ou preparados oficinais, ou seja, quando o manipulado é 

preparado segundo indicações compendiais, de um formulário ou farmacopeia [13]. As 

principais fontes de informação, disponíveis na FSB e que auxiliam a preparação, são o 

Formulário Galénico Nacional, a Farmacopeia Portuguesa e o Martindale.  

 Por norma, todas as preparações devem ter uma ficha de preparação associada 

(ver anexo IV, A e B), sendo que cada fórmula magistral é também registada num 
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copiador do receituário da FSB, para facilitar a sua consulta, ordenadas pela data de 

preparação, com a fórmula prescrita, os lotes das MP e material de embalagem usados, o 

nome do médico prescritor, o preço e a identificação do utente. Tudo isto contribui para 

um maior controlo, garantindo a segurança e a qualidade das preparações. 

 Ao longo da semana em que estive no laboratório, preparei alguns dos 

manipulados com maior saída na farmácia. O creme com 0,03 gramas de tretinoína em 

Basics da IOOX ®; a solução de minoxidil a 5% com progesterona a 2%; as cápsulas de 

bicarbonato de sódio a 1000 mg; a suspensão oral de trimetropim a 1%; a solução de 6g 

de resorcina, 7g de ácido salicílico e q.b.p. 100g de álcool a 70º; as cápsulas de 2,5mg 

de minoxidil e amido; e a solução de minoxidil a 5% foram as fórmulas magistrais que 

preparei. Dos preparados oficinais, constam a solução aquosa de essência de banana a 

10% e o gel de metilcelulose a 1%.   

 

1.4.5.3. Rotulagem 

 Seja qual for o medicamento manipulado, a rotulagem deve estar sempre 

presente, com toda a informação necessária ao doente (ver anexo IV, A), 

nomeadamente: o nome do próprio utente caso seja uma fórmula magistral; o nome do 

médico prescritor; a fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico (a 

substância ativa, a dose e a forma farmacêutica); o número de lote; o preço; a data da 

preparação; a validade; o nome da diretora técnica; a identificação da farmácia; as 

advertências (“uso externo”, “manter longe do alcance das crianças”, “agitar antes de 

usar”, “inflamável”, etc.); as condições de conservação; a via de administração e a 

posologia [11].  

 

1.4.5.4. Cálculo do preço do manipulado e comparticipação  

 O PVP dos medicamentos manipulados é calculado com base no valor das MP 

sem IVA, dos honorários da preparação tendo em conta o fator (F) cujo valor é atualizado 

anualmente, e dos materiais de embalagem, de acordo com os critérios estabelecidos na 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho [14]. Em todos os manipulados que preparei, 

também fiz sempre o cálculo do respetivo preço de venda (ver anexo IV, C), tendo por 

base o modelo de cálculo disponível no Formulário Galénico Nacional, em que a fórmula 

geral é a seguinte: (valor dos honorários + Valor das MP + Valor dos materiais de 

embalagem) ×1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor. De acordo com o DL nº 106-

A/2010, de 1 de outubro, alguns medicamentos manipulados podem ser comparticipados 

pelo SNS em 30% do seu preço, designadamente as para fórmulas magistrais que 

estejam incluídas na lista de medicamentos manipulados comparticipáveis, mencionados 

no anexo do despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro [15]. Neste despacho estão 
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ainda previstas exceções à comparticipação, nomeadamente quando existe uma falha 

terapêutica  a nível dos medicamentos preparados industrialmente; quando não existe no 

mercado especialidade farmacêutica com igual substância ativa, na forma farmacêutica 

pretendida, ou é necessária a adaptação da forma farmacêutica ou da dose às carências 

terapêuticas de grupos especiais, como por exemplo em pediatria ou geriatria [15].   

 

1.5. Marketing na farmácia 

 Com o intuito de promover as vendas, na FSB existe uma diretora de marketing 

responsável por todas as promoções aplicadas na farmácia. As campanhas que 

habitualmente estão presentes são a “marca do mês” em que todos os produtos dessa 

marca de cosmética se encontram com desconto, e os “produtos da semana” em que 

determinados produtos de higiene corporal, suplementos alimentares ou outros produtos, 

podem ser encontrados em promoção. Agora durante a época de verão também foi 

implementada a “Campanha de sol e praia” com 25% de desconto em todos os protetores 

solares assinalados. A par disto, ao longo do ano vão sendo promovidas outras 

campanhas, são lançados folhetos promocionais regularmente e a todos os sócios de 

associações mutualistas é aplicado um desconto. O próprio site e o facebook da farmácia 

são também outros dois meios utilizados para promover as campanhas.  

 

1.6. Serviços prestados pela farmácia 

 A FSB dispõe de um vasto leque de serviços de forma a suprir as necessidades 

de cada utente. 

 

1.6.1. Medição da pressão arterial 

 Diariamente a farmácia disponibiliza aos seus utentes a medição da pressão 

arterial de forma gratuita. Este serviço tem uma grande adesão por parte das pessoas, 

sendo que medi várias vezes a pressão arterial dos utentes, alertando para a importância 

das alterações do estilo de vida e do cumprimento da posologia indicada, para um correto 

controlo da doença crónica.  

 

1.6.2. Testes rápidos 

 A medição do colesterol total, dos triglicerídeos e da glicémia são alguns dos 

parâmetros bioquímicos que podem ser determinados na FSB. Embora este serviço seja 

pago, era notória a grande procura por parte dos doentes, sobretudo de manhã. Tive 

igualmente a oportunidade de realizar estes testes e de contribuir com os conhecimentos 

adquiridos, sobre estes parâmetros, ao longo do curso.  
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1.6.3. Ponto expresso 

 Consiste num serviço de atendimento rápido em que a pessoa deixa as suas 

receitas ou a indicação do produtos farmacêutico que pretende, dentro de um envelope, 

podendo levantar o seu pedido num prazo de duas horas. A medicação ou produto 

pretendido é separado por um colaborador e armazenado num local adequado para que 

quando o utente volte à farmácia, seja logo atendido num balcão prioritário. Neste serviço 

é disponibilizado igualmente aconselhamento farmacêutico, possibilitando uma melhor 

gestão não só do tempo do cliente, mas também da fila de espera na farmácia.  

 

1.6.4. Entregas ao domicílio 

 Para além do atendimento presencial ao balcão, a farmácia FSB disponibiliza 

igualmente um serviço de entrega ao domicílio que pode ser solicitado via online, por 

telefone, por correio eletrónico ou fax, obedecendo aos requisitos impostos pela Portaria 

n.º 1427/2007, de 2 de Novembro [16]. O pedido online é feito através do registo do 

cliente no site da farmácia, sendo o produto enviado após a validação do pagamento da 

encomenda. Através do e-mail e da encomenda via fax, podem ser solicitados MSRM, 

contudo a cópia da receita deve ser anexada e o original entregue ao responsável da 

farmácia, aquando da entrega da encomenda. Este serviço de entrega de MSRM só pode 

ser efetuado nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar e Maia. 

Todas as entregas ao domicílio têm um porte de envio associado, sendo que no concelho 

do Porto e nos concelhos limítrofes mencionados anteriormente, é aplicada uma taxa de 

€1,99. Nos restantes locais ou caso as entregas sejam efetuadas aos feriados ou fim-de-

semanas, após as 19h, é aplicada uma taxa de €2,99.  

 

1.6.5. Valormed 

 Através do sistema valormed, as farmácias comunitárias possibilitam uma gestão 

adequada dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Os 

contentores valormed são posteriormente recolhidos e transportados para o centro de 

triagem, onde são separados e classificados. Os medicamentos são valorizados ou 

incinerados de forma segura e os materiais das embalagens são reciclados. Este sistema 

constitui uma solução ambiental, devendo o farmacêutico alertar os seus utentes para a 

sua existência. Constitui igualmente uma medida importante para evitar o acesso das 

crianças a estes resíduos, que muitas vezes são responsáveis por intoxicações graves.  

 Ao longo do estágio notei que já existia alguma sensibilização da população sobre 

este tema, contudo também era muito frequente as pessoas tentarem deitar os restos das 

embalagens vazias ou fora de validade, para o caixote do lixo dos balcões. Neste sentido, 
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tive também a oportunidade de alertar para este problema, contribuindo para a 

modificação dos hábitos dos utentes no que respeita a esta questão.  

  

     1.7. Conclusão  

 Estes 4 meses de estágio na FSB foram, sem dúvida, uma aprendizagem 

contínua, sobretudo na área de atendimento ao público. Todos os dias surgiram 

situações novas e desafiantes, que me obrigaram a relembrar muitos dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, bem como a uma pesquisa ativa de informação sobre 

diferentes produtos, de forma a conseguir responder às perguntas dos utentes.   

 Contudo, também existiram alguns aspetos menos positivos. Como a farmácia é 

muito movimentada e a rotatividade de stocks elevada, muitas vezes os produtos ainda 

se encontravam nos caixotes para dar entrada ou já tinham entrado no SI, mas ainda não 

tinha sido possível a sua colocação no respetivo local. Por outro lado, como existem 

diferentes locais onde estes podem ser arrumados (lineares, gavetões, armazém, 

prateleira dos esgotados, prateleira dos PV reduzidos), nem sempre foi fácil encontrar 

todos os medicamentos pretendidos, minimizando o tempo de atendimento.  

 No geral, considero que o estágio foi bastante enriquecedor, tendo sido sempre 

acompanhada e apoiada por todos os colaboradores da FSB, ao longo de todo o 

percurso. Efetivamente, este estágio permitiu a vivência da profissão, possibilitando a 

integração numa equipa e o contato com todo o tipo de utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joana Filipa Rodrigues da Rocha |16 
 

2. PARTE 2 - APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

     2.1. Constipação e alergia 

 

2.1.1. Enquadramento e objetivos 

 Hoje em dia é muito recorrente os utentes primeiro procurarem aconselhamento 

farmacêutico para a resolução de transtornos menores, antes de procurarem ajuda 

médica. De facto, desde o momento que iniciei o atendimento ao balcão, as constipações 

e as alergias foram, sem dúvida, dos problemas para os quais os doentes mais 

solicitaram ajuda. Se por um lado, os casos de constipação comum foram frequentes 

durante o mês de Maio, por outro, em média os níveis de pólen também estiveram em 

concentrações muito elevadas durante este mês e no final do mês de Abril, na região do 

Porto [17].  

 Muitas vezes a constipação comum e a alergia respiratória, mais concretamente a 

rinite alérgica, são facilmente confundidas. É certo que ambas partilham os mesmos 

sintomas mas a duração, a intensidade ou a frequência podem ajudar a perceber de qual 

se trata. Além disso, as suas causas e o tipo de tratamento requerido são um pouco 

distintos. Neste sentido, mediante a sugestão da Dr.ª Alexandra e dada a grande procura 

de produtos farmacêuticos indicados nestas situações, resolvi criar um panfleto 

informativo (ver anexo V) que ajudasse os utentes da FSB a distinguir estas duas 

condições, auxiliando a um melhor diagnóstico, tratamento, melhoria da qualidade de 

vida e prevenção de futuras complicações. Os panfletos informativos foram 

disponibilizados, durante a terceira e quarta semana de Maio, na entrada da farmácia, 

juntamente com outros folhetos informativos, para que tanto os utentes da farmácia como 

as pessoas que passassem na rua, pudessem retirar. 

 

2.1.2. Etiologia e epidemiologia da constipação e da alergia 

 A constipação comum é, por norma, uma situação benigna e passageira, sendo 

mais de 200 os vírus que a podem causar [18]. O mais comum é o Rhinovirus, em que 

cerca de 150 dos seus serotipos são responsáveis por mais de metade dos casos de 

constipação [19]. O vírus é transmitido pelo contacto das mãos com as secreções de uma 

pessoa infetada, direta ou indiretamente, ou através de aerossol. Trata-se geralmente de 

uma infeção aguda localizada, afetando as vias respiratórias superiores (região da 

nasofaringe) [20]. 

 Esta infeção leve das vias respiratórias afeta tanto adultos como crianças, sendo 

que os primeiros contraem em média 2 a 5 constipações por ano e os mais pequenos 6 a 

10, especialmente se frequentarem a creche, o jardim-de-infância ou a escola. Este 
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problema é mais comum no inverno e na primavera, embora possa ocorrer ao longo de 

todo o ano [21].  

 Pelo contrário, as alergias não são provocadas por vírus. São doenças crónicas 

que resultam de uma resposta exacerbada do nosso organismo a alergénios como o 

pólen (de árvores, arbustos ou plantas), os ácaros do pó da casa e outras partículas que 

podem ser encontradas no meio ambiente (pêlo de animais, poluição atmosférica, 

esporos fúngicos, etc.) [18]. Nesta situação existe também uma forte tendência familiar 

para o seu desenvolvimento, ou seja, um risco genético para a sua ocorrência [22]. No 

entanto, deve-se ter em consideração que por se tratar de uma doença multifatorial, 

poderá surgir mesmo não havendo historia familiar de alergias. 

 A rinite alérgica é o tipo de alergia frequentemente confundido com a constipação 

comum [22]. Efetivamente, muitos doentes convivem com esta inflamação da mucosa 

nasal durante vários anos, sem a tratarem, por confundirem os seus sintomas com os de 

uma simples constipação. Esta inflamação poderá ainda, eventualmente, quando mal 

controlada, estender-se até à mucosa dos olhos, ouvidos, seios perinasais ou faringe, 

causando complicações [23]. 

 A alergia é uma doença da civilização moderna, sendo a rinite alérgica a doença 

alérgica crónica mais comum [23]. A sua prevalência tem vindo a aumentar 

significativamente durante os últimos anos [24], afetando cerca de 500 milhões de 

pessoas em todo o mundo [25]. A sua prevalência é maior nos centros urbanos e afeta 

cerca de 25% da população nacional [22,23]. Esta doença pode surgir em qualquer 

idade, porém a idade média de manifestação é entre os 8 e os 11 anos, sendo os 

adolescentes e jovens adultos a população mais afetada [23]. A sintomatologia 

normalmente tende a diminuir a partir dos 40 anos de idade [18].  

 

2.1.3. Sintomas: semelhanças e diferenças entre as duas condições 

 Os sintomas da constipação resultam da ligação do vírus responsável aos 

recetores da ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1) e LDL (low-density lipoprotein), 

situados na superfície das células nasais, fazendo com que este entre e sejam 

produzidos novos vírus. O corpo responde através da ativação do sistema imunitário 

(libertação de mediadores do processo inflamatório) e alguns reflexos do sistema 

nervoso. A histamina, as prostaglandinas, as interleucinas, e a bradicinina são alguns dos 

mediadores inflamatórios envolvidos. Tudo isto, conduz à hiperatividade das glândulas 

secretoras de muco, ao edema, ativa o reflexo da tosse e os espirros e estimula as fibras 

nervosas da dor (ver figura 1) [19,26,27].  

 Estes sintomas iniciam-se após um a três dias de se ter verificado o contacto com 

o vírus. Em geral, os primeiros sintomas são a dor de garganta e o prurido no nariz. 
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Passado algumas horas, as secreções nasais começam a ficar aquosas e límpidas e os 

espirros começam a surgir. Embora nem sempre seja habitual, no início dos sintomas 

pode surgir uma febre baixa. Com o tempo, a pessoa começa a sentir-se ligeiramente 

doente, o nariz começa a ficar congestionado e as secreções nasais começam a ser mais 

opacas, espessas, menos abundantes e com uma tonalidade amarela-esverdeada. A 

tosse, com ou sem expetoração, é também um dos sinais que pode surgir. Geralmente 

estes sintomas desaparecem dentro de 3 a 14 dias, embora a tosse possa persistir por 

mais uma semana [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas alergias, e especificamente na rinite alérgica, o mecanismo subjacente é um 

pouco diferente. Numa primeira exposição ao alergénio (sensibilização), este vai entrar 

em contacto com os macrófagos da mucosa nasal que vão ativar os linfócitos B. Estes 

últimos diferenciam-se em plasmócitos e produzem anticorpos, as imunoglobulinas do 

tipo E (IgE), que se ligam à superfície de mastócitos e basófilos. Só nas sucessivas 

exposições ao mesmo alergénio (fase da reação alérgica) é que se manifesta a 

sintomatologia característica da rinite alérgica. Por sua vez, a fase da reação alérgica 

pode desencadear dois tipos de resposta, uma imediata e outra tardia. Na resposta 

imediata, aquando do contacto da mucosa nasal com o alergénio, este vai se ligar aos 

anticorpos IgE, conduzindo à ativação dos mastócitos e consequente libertação de 

mediadores como a histamina, a triptase, os leucotrienos, as prostaglandinas, o PAF 

(fator de agregação plaquetária) e a bradicinina, levando à vasodilatação dos vasos 

sanguíneos e aumento da permeabilidade vascular. Esta resposta imediata é responsável 

por sintomas como: o prurido nasal/ocular/da garganta e os espirros, devido à 

Figura 1. Mecanismo desencadeador dos sintomas da constipação comum (adaptado de 

[27])  

Notas: Mediadores inflamatórios - H (Histamina), PG (prostaglandinas) e BR (bradicinina). 

ICAM-1R: receptores da ICAM-1; LDLR: Receptores das LDL. 
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estimulação dos nervos aferentes; a rinorreia aquosa e lacrimejo, provocados pelo 

aumento da secreção glandular e a congestão nasal, resultante da vasodilatação e 

permeabilidade dos vasos sanguíneos. A resposta tardia, ocorre 4 a 6 horas após a 

reação imediata e envolve os próprios mastócitos e linfócitos T, como fonte das 

citoquinas IL-3, IL-4, IL-5 e GM-CSF, responsáveis por recrutar células inflamatórias, 

como os neutrófilos e eosinófilos que por sua vez, libertam mais citoquinas, perpetuando 

o processo inflamatório e conduzindo à inflamação da via aérea com perda do olfato, 

obstrução crónica nasal e hiperatividade nasal (ver figura 2). Eventualmente poderá 

também surgir a tosse, quando o corrimento nasal escorre para a garganta, irritando-a 

[29-32]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 A rinite alérgica pode ser dividida, quanto à gravidade, em ligeira ou moderada-

grave e, quanto à duração dos sintomas em intermitente ou persistente (ver anexo VI). 

Na intermitente, os sintomas duram menos de 4 dias por semana ou menos de 4 

semanas. Na persistente, os sintomas duram mais de 4 dias por semana e mais de 

quatro semanas [33]. 

 De acordo com a sintomatologia descrita, ambas as situações são muito 

semelhantes. Contudo, na rinite alérgica não existe febre nem queixas generalizadas 

como o mal-estar geral. Poderá apenas é surgir uma dor de cabeça, caso associada à 

rinite alérgica, se desenvolva um quadro de sinusite. Um dos aspetos que se deve ter em 

consideração é se as queixas destes sintomas são recorrentes, ou seja, se a pessoa 

“anda sempre constipada”, coçando continuamente o nariz e a garganta. Deve-se 

também verificar se os sintomas surgem sempre que a pessoa entra em contacto com 

Resposta tardia: 
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Resposta imediata: 
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Figura 2. Mecanismos desencadeadores dos sintomas da rinite alérgica (adaptado de 

[29])  

Notas: Mediadores inflamatórios - H (histamina), PG (prostaglandinas), BR (bradicinina), 

Leu (leucotrienos), TR (triptase), e PAF (fator de agregação plaquetária). 
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Tabela 2. Intensidade e/ou frequência dos sintomas característicos da constipação e alergia   

um determinado alergénio ou sempre na mesma altura do ano como por exemplo na 

primavera, em que as concentrações de pólen estão aumentadas. Nestes casos é muito 

provável que se trate de rinite alérgica [23]. 

 A seguinte tabela descreve sumariamente os sintomas presentes em cada 

condição, bem como a sua intensidade e/ou frequência [34]: 

 

2.1.4. Tratamento farmacológico 

 Normalmente o nosso organismo resolve a constipação por si, dentro de poucos 

dias. No entanto, estão disponíveis no mercado medicamentos que embora não façam 

com que este problema passe mais rápido, ajudam a aliviar os sintomas. Entre eles 

destacam-se os analgésicos como o paracetamol e o ibuprofeno, para a dor e a febre, e 

os descongestionantes (como a fenilefrina, oximetazolina, etc.) [35]. Os 

descongestionantes podem ser orais, em gotas ou em spray nasal, no entanto devem ser 

evitados nas pessoas com hipertensão, por provocarem vasoconstrição, e não podem ser 

Sintomas Constipação Alergia (Rinite Alérgica) 

Febre Por vezes, baixa Nunca 

Dor generalizada Habitual mas leve Nunca 

Fadiga Às vezes Às vezes 

Dor de garganta Frequente Às vezes 

Secreção nasal 
Frequente mas tonalidade 

amarela/esverdeada 

Frequente mas aquosa e 

transparente 

Espirros Usual 
Usual mas normalmente 5 a 20 

espirros seguidos 

Comichão e 

vermelhidão do 

nariz 

Comum Comum e intensa 

Comichão ocular Raramente Recorrente e intensa 

Congestão nasal Habitual Habitual 

Tosse Frequente Por vezes 

Dor de cabeça Incomum Incomum 

Desconforto no 

peite 
Leve a moderado 

Raro, exceto nas pessoas com 

asma 

Duração 3 a 14 dias 

Tempo em que a pessoa está 

exposta ao alergénio. Pode ser 

semanas ou meses. 
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usados por mais de 3 a 5 dias, sob o risco de aumentarem ainda mais a congestão nasal. 

Desta forma, é crucial que o farmacêutico alerte o utente para o cumprimento da 

posologia. Existem ainda outros medicamentos não sujeitos a receita médica que já vêm 

com a combinação destas substâncias e outras, que embora aparentemente sejam mais 

cómodos, poderão não ser dirigidos apenas ao sintoma/sintomas que a pessoa pretende 

tratar. Efetivamente, sempre que possível, deverão apenas ser tratados os sintomas que 

mais incomodam o individuo. O uso de anti-histamínicos e os antitússicos/expetorantes 

não é geralmente recomendado pois não existem fortes indícios que são eficazes, e 

podem originar efeitos colaterais desagradáveis [36] (por exemplo, os anti-histamínico de 

1º geração causam sonolência e os antitússicos podem levar a problemas 

gastrointestinais [37]). Poderão ainda ser aconselhados produtos que contenham zinco, 

pois já existem algumas evidências que sugerem que ajuda a reduzir a gravidade dos 

sintomas [36]. Relativamente à vitamina C, existem poucas evidências do seu benefício 

nesta situação. A utilização de extratos de plantas, como o extrato de equinácia, não se 

encontra recomendada pois existem poucos estudos sobre as vantagens ou 

desvantagens da utilização destes produtos [35,36].  

 A rinite alérgica, por sua vez, já requer um tratamento de manutenção. Os 

fármacos que estão indicados são (ver anexo VII) [32,33,38]: os anti-histamínicos H1, na 

forma oral ou tópica, sobretudo de 2º geração (como a loratadina, cetirizina e 

levocetirizina), para o alívio do prurido, espirros e rinorreia; os corticosteroides intranasais 

para o controlo da congestão e hiperatividade nasal; as cromonas locais em forma de 

colírio ocular; os descongestionantes intranasais/orais por curtos períodos; os 

anticolinérgicos intranasais para o tratamento da rinorreia e os antileucotrienos. A ARIA, 

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, recomenda uma abordagem terapêutica por 

“degraus”, de acordo com a gravidade da doença. Isto é, os anti-histamínicos H1 devem 

ser incluídos na estratégia terapêutica, seja qual for a gravidade da doença, e à medida 

que aumenta a gravidade é necessário adicionar outros grupos de fármacos até se 

alcançar o controlo dos sintomas [32,33]. Quando a condição é leve, o farmacêutico 

comunitário poderá ajudar o doente, sobretudo, através do aconselhamento de 

medicamentos anti-histamínicos (TELFAST 120 ®, ALLERGODIL ® em colírio e gotas 

nasais, etc.) e descongestionantes (VIBROCIL ®, o NASAROX ®, NEO-SINEFRINA ®, 

BISOLSPRAY NEBULICINA Adulto ®, NASEX ®, etc.) de venda livre [39].  

 

2.1.5. Tratamento não farmacológico 

 Para além da medicação, existem também alguns cuidados que o farmacêutico 

pode recomendar e que os utentes podem adotar, para aliviarem os sintomas e 

melhorarem o seu bem-estar.  
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 Nas constipações deverá aconselhar o doente a [21]: beber muitos líquidos, 

sobretudo água, pois ajuda a aliviar a tosse seca e a dor de garganta; descansar; evitar 

ambientes frios, correntes de ar e mudanças de temperatura; evitar o tabaco; fazer 

nebulizações para ajudar a amolecer as mucosidades e a aliviar a tosse seca; usar água 

do mar ou soro fisiológico para ajudar a limpar o nariz; evitar o sobreaquecimento; 

colocar um pano humedecido com água quente, sobre a orelha que dói, para ajudar a 

atenuar as dores de ouvidos; chupar rebuçados sem açúcar para acalmar a irritação da 

garganta e evitar tossir pois pode agravar ainda mais a dor de garganta. 

 Na alergia, deve ensinar o utente da farmácia, sobretudo, a evitar o contacto com 

a substância que despoleta a alergia. Para atenuar o desconforto ocular poderá indicar a 

utilização de toalhas com água fria sobre os olhos, e a usar soluções de lavagem nasal 

com água e sal ou soro fisiológico, para aliviar os sintomas nasais [18]. 

 

2.1.6. Medidas de prevenção 

 Tanto na constipação como na alergia, o farmacêutico pode desempenhar um 

papel marcante na prevenção destas situações. 

 No caso da constipação pode educar o doente a: evitar tocar com as mãos no 

rosto; lavar frequentemente as mãos com água e sabão; evitar o contacto com pessoas 

que estejam com este problema; desinfetar as superfícies que são muitas vezes tocadas 

e evitar a partilha de objetos como as toalhas e talheres.  

 A prevenção na alergia baseia-se, sobretudo, em evitar o contacto com o 

alergénio, em cumprir a medicação prescrita pelo médico (incluindo as vacina anti-

alérgicas, caso estejam indicadas) e em não fumar [23]. Nas alergias ao pólen, o 

farmacêutico pode alertar para que o doente: evite ter as janelas de casa/carro abertas 

sempre que as concentrações de pólen sejam elevadas; use óculos escuros, na rua, para 

evitar problemas oculares; evite realizar atividades ao ar livre sempre que as 

concentrações de pólen estejam elevadas ou os dias estejam muito ventosos e consulte 

o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica para 

saber as concentrações dos pólenes no ar [17,23]. Nas alergias ao pêlo de animais, 

poderá aconselhar a pessoa a evitar o contacto com o animal bem como, a sua presença 

em casa [23]. No caso das alergias aos ácaros; deve alertar para a importância de a 

pessoa: manter os locais em que circula bem limpos, aspirando a casa com frequência; 

remover carpetes, cortinas e tapetes de casa, se necessário, e usar cobertas de colchão 

anti ácaros [23].  
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2.1.7. Discussão e Conclusão 

 Embora a constipação comum não cause grandes transtornos para as pessoas, a 

rinite alérgica pode trazer muitas comorbilidades associadas e o seu impacto na 

qualidade de vida torna esta doença um problema de saúde global [33]. Quando não 

controlada, pode dar origem a problemas mais graves como a sinusite, os pólipos nasais, 

a asma, etc. [32]. É também responsável pela redução da produtividade no trabalho e por 

problemas na aprendizagem escolar, constituindo um fardo socioeconómico [32,33]. 

 O farmacêutico comunitário desempenha um papel muito importante na educação 

dos utentes da farmácia e da comunidade, ajudando as pessoas a perceber melhor estas 

duas condições, contribuindo desta forma para um diagnóstico mais rápido e atalhando 

futuras complicações. Com efeito, a possibilidade de poder encaminhar um utente com 

indício de rinite alérgica para um médico o mais atempadamente possível, permite um 

correto controlo desta doença crónica, umas vez que os sintomas são facilmente 

resolúveis quando tratados convenientemente. 

 Na minha opinião, considero que este assunto foi bastante útil para a FSB uma 

vez que os casos de alergia estão a aumentar a cada ano, e por isso é natural que 

surjam cada vez mais dúvidas. A elaboração do panfleto informativo teve uma boa 

adesão por parte dos utentes da FSB, possibilitando-lhes um maior grau de informação 

sobre este tema. Em termos pessoais, contribuiu para a consolidação dos meus 

conhecimentos, permitindo um aconselhamento mais eficaz de medidas não 

farmacológicas e formas de prevenção destas duas situações, bem como de produtos 

que estão indicados no seu alívio sintomático.  

 

      2.2. Doença Venosa Crónica  

2.2.1. Enquadramento e objetivos 

 Ao fim da segunda semana em que estive no armazém da FSB, muito antes de 

iniciar o atendimento ao balcão, comecei a reparar que existiam determinadas 

medicações que entrava em grandes quantidades na farmácia. Uma delas eram os 

medicamentos usados no tratamento da doença venosa crónica, como o VENEX FORTE 

®, o DAFLON 500 ® e CYCLO 3 ®. Assim, mediante pesquisas que realizei sobre o 

assunto, notei que esta doença é bastante comum e muitas vezes negligenciada, embora 

tenha um grande impacto na qualidade de vida dos doentes (QVD) [40]. Efetivamente, 

são várias as campanhas de sensibilização que se têm observado nos últimos meses. 

Como se trata de uma doença crónica e evolutiva, um tratamento logo a partir dos 

primeiros sintomas é crucial de forma a evitar possíveis complicações.    

 Agora na altura do Verão, é quando se nota uma maior procurar nas farmácias de 

produtos para este problema. Não só porque esta doença se tonar mais dolorosa com o 
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calor, mas também porque provoca problemas estéticos. Desta forma, elaborei um 

folheto informativo que explica resumidamente em que consiste a doença, quais os 

sintomas, os fatores de risco, os tratamentos que estão disponíveis, formas de as 

pessoas poderem melhorar o aspeto estético dos seus sinais e, sobretudo, as medidas 

gerais que podem adotar para controlarem melhor esta patologia (ver anexo VIII). Este 

folheto não teve só como objetivo educar o utente da farmácia a retardar a evolução da 

patologia, mas também alertar para a importância de um diagnóstico precoce, sendo que 

no final do mesmo foi colocado um teste onde a pessoa pudesse se autoavaliar. Também 

realizei um inquérito (ver anexo IX) com o objetivo de verificar o impacto desta doença no 

dia-a-dia dos utentes da FSB, perceber quais os sintomas que mais os incomodam, 

averiguar se estão presentes fatores de risco modificáveis, como a obesidade, e verificar 

se estão a ser acompanhados por um médico uma vez que se trata de uma doença 

evolutiva que requer seguimento permanente.  

 

2.2.2. Caracterização da Doença Venosa Crónica 

2.2.2.1. O que é e quais as suas manifestações 

 A doença venosa corresponde a uma anomalia funcional ou morfológica do 

sistema venoso. O retorno venoso encontra-se condicionado dado que as veias não 

conseguem enviar de uma forma eficiente o sangue no sentido contrário à gravidade, isto 

é, das extremidades para o coração, comprometendo a reoxigenação e respetiva 

recirculação [41]. A doença venosa crónica (DVC) é a condição prolongada desta 

circulação venosa incompetente como resultado de um mau funcionamento das válvulas, 

que pode estar associado ou não à obstrução do fluxo nervoso. A disfunção venosa pode 

resultar de um distúrbio congénito ou ser adquirida. [42]. 

 O nosso sistema venoso está dividido em três sistemas: superficial, perfurante e 

profundo, sendo que esta doença pode afetar qualquer um destes compartimentos. Por 

regra, a incompetência valvular das veias superficiais pode ser secundária a 

tromboflebites ou ter origem no enfraquecimento das paredes vasculares. Por sua vez, a 

incompetência venosa profunda surge, recorrentemente, na sequência de um fenómeno 

obstrutivo [42].  

 Desta forma, o refluxo é inevitável e tudo isto vai fazer que o sangue se acumule 

nas pernas, sobretudo nos tornozelos [43,44], aumentando a pressão no interior das 

veias. Esta hipertensão venosa é responsável pelo início da reação inflamatória com 

ativação, adesão e migração dos leucócitos através do endotélio venoso, posterior 

produção de citoquinas e fatores de crescimento, que levam à alteração da matriz 

extracelular, resultando no enfraquecimento, distensão e dilatação da parede venosa, 

bem como na separação, rutura e destruição das válvulas. Por sua vez, isto desencadeia 
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novamente um aumento da pressão venosa conduzindo a um ciclo vicioso de 

hipertensão-inflamação (ver figura 3) [41]. Consequentemente começam a aparecer os 

primeiros sintomas como as pernas cansadas e pesadas, a dor, as cãibras e o 

formigueiro [44,45]. Com o tempo começam a surgir os sinais da doença como as 

telangiectasias (convergência de vénulas intradérmicas dilatadas, com menos de 1 mm 

de diâmetro, também conhecidas por derrames ou raios), as varizes reticulares (veias 

subdérmicas dilatadas e azuladas, usualmente tortuosas com 1 a 3 mm de diâmetro) e as 

varizes tronculares (veias subcutâneas dilatadas com diâmetro superior ou igual a 3 mm, 

normalmente chamadas de veias varicosas). Com a permanência prolongada de pé ou 

sentado e com o calor, começa a apareça o edema venoso, que se concentra sobretudo 

no tornozelo, e que tende a tornar-se crónico com o tempo, agravando-se ao fim do dia e 

diminuindo com o descanso durante a noite. Em fases mais avançadas da DVC 

começam a surgir as alterações da coloração da pele como a pigmentação (coloração 

acastanhada da pele, resultante da extravasão sanguínea), o eczema (placas vermelhas 

pruriginosas), a lipodermatosclerose (inflamação crónica e localizada, com fibrose da pele 

e dos tecidos subcutâneos), a atrofia branca (área de tecido cutâneo atrófico, 

esbranquiçado, geralmente circular, circundada por capilares dilatados e, por vezes, 

hiperpigmentação) e por fim a úlcera venosa ativa ou cicatrizada [41,42]. A lesão do 

tecido subcutâneo e formação da úlcera ocorre pois a hipertensão venosa é também 

transmitida à rede capilar situada na derme e nos tecidos subcutâneos [41].   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Esquema do processo fisiopatológico da doença venosa crónica, com a 

representação do ciclo vicioso da hipertensão/inflamação venosa e envolvimento da rede 

capilar [41] . 
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2.2.2.2. Classificação da Doença Venosa Crónica 

 A classificação CEAP é um método internacionalmente utilizado para classificar a 

DVC (ver anexo X) [46].Tem em conta os aspetos clínicos da doença, “C”, a etiologia, “E”, 

a anatomia, “A”, e a fisiopatologia, “P”. Esta classificação padronizada possibilita uma 

melhor caracterização do doente, bem como um melhor diagnóstico clínico, auxiliando no 

tratamento. Contudo, como se trata de uma classificação complexa, por rotina apenas se 

usa a componente clínica da classificação [41]. O Venous Clinical Severity Score (VCSS), 

é também usado frequentemente na prática clínica como complemento à classificação 

CEAP, tendo como a finalidade a avaliação da severidade da doença venosa crónica. No 

VCSS é atribuída uma classificação de 0 (ausente) a 3 (severa) para cada forma de 

apresentação da DVC, sendo a pontuação máxima 30 pontos (ver anexo XI). 

 

2.2.2.3. Fatores de Risco 

 São inúmeros os fatores que podem agravar ou até mesmo despoletar a DVC. Os 

principais fatores de risco são: a gravidez em que 15% das grávidas apresentam veias 

varicosas no 2º trimestre de gravidez [47] (na gravidez ocorrem varias mudanças que 

aumentam a pressão sobre as válvulas das veias: há um aumento significativo do volume 

de sangue; o crescimento fetal e o aumento de peso elevam a pressão intra-abdominal, 

prejudicando o retorno venoso; as mudanças hormonais, tais como um aumento dos 

níveis da relaxina e de progesterona, também podem enfraquecer a parede do vaso 

sanguíneo e têm um efeito vasodilatador), a idade avançada (com o tempo as veias 

deixam de realizar o retorno venoso de forma eficiente), o gênero feminino (pois os 

estrogénios aumentam a permeabilidade venosa e a progesterona promove a dilatação), 

a obesidade (um índice de massa corporal, IMC, superior a 30 kg/m2 aumenta 

significativamente o risco de DVC) e a hereditariedade (historia familiar de DVC). A 

imobilização prolongada seja de pé ou sentado (favorece a estagnação do sangue nas 

veias), a obstipação (aumenta a pressão sanguínea nas veias), o tabaco (diminui 

quantidade de oxigénio nos tecidos, aumenta a viscosidade do sangue e pode provocar 

lesões nas veias) e a falta de exercício físico (a contração dos músculos das pernas 

favorece o retorno do sangue ao coração) são exemplos de possíveis fatores de risco 

desta doença [43,44].  

 

2.2.2.4. Epidemiologia 

 Numa perspetiva internacional esta entidade clínica é bastante prevalente, 

atingindo entre 5 a 30% da população adulta [42]. Acredita-se que é mais elevada nos 

países ocidentais e industrializados do que nos países em desenvolvimento, 

presumivelmente devido a diferenças no estilo de vida e na atividade profissional [46]. De 
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acordo com os principais dados epidemiológicos estima-se que: a prevalência aumenta 

com a idade sendo que nas mulheres o pico de incidência ocorre entre os 40 e 49 anos e 

nos homens entre os 70 e 79 anos [46]; a incidência anual de varizes tronculares é de 

1,9% nos homens e 2,6% nas mulheres [45]; 10 a 20% dos homens adultos e 25 a 33% 

das mulheres têm varizes tronculares; 3 a 11% da população apresenta alterações 

tróficas (eczema ou hiperpigmentação) e/ou edema e cerca de 0,3 a 1% da população 

adulta nos países ocidentais é afetada por úlceras venosas [41].  

 A nível nacional, tal como noutros países ocidentais, a DVC apresenta uma 

elevada prevalência, afetando cerca de 35% da população adulta. Em Portugal tem maior 

incidência nas mulheres a partir dos 30 anos (60%) ainda que também possa afetar o 

sexo masculino (40%). Assim, estima-se que 2 milhões de mulheres portuguesas com 

mais de 30 anos padeçam de DVC [40,43].   

 

2.2.3. Impacto da Doença Venosa Crónica: socioeconómico e na qualidade de vida 

dos doentes  

 Dados recentes de um rastreio promovido pela Sociedade Portuguesa de 

Angiologia e Cirurgia Vascular, em 20 localidades de Portugal Continental, demonstram 

que 97% das pessoas avaliadas sofriam de DVC, e há vários anos, mas cerca de metade 

delas (53%) nunca realizou um tratamento dirigido para a doença e mais de um terço 

(37%) ainda não consultou um médico por causa desta patologia [48]. Porém, quando a 

DVC não é diagnosticada e tratada pode causar várias complicações que têm um alto 

impacto clínico e na QVD. A trombose venosa associada à variz, a varicorragia 

(hemorragia provocada pela rotura de uma variz, após traumatismo ou espontânea), as 

manifestações dermatológicas da DVC e a úlcera venosa, são complicações que podem 

ser evitadas [49]. Além disso, também apresenta um significativo impacto social e 

económico pois é responsável por uma elevada taxa de antecipação da aposentação e 

por um elevado absentismo [48]. Em Portugal, 8% dos doentes reformam-se 

antecipadamente devido a esta patologia e 55,4% dos indivíduos com úlcera venosa 

suspende temporária a sua atividade profissional [41]. 

 Quanto mais evoluída estiver a DVC mais afeta a QVD, porém mesmo os estádios 

iniciais da doença podem causar limitações funcionais [50]. A nível nacional, 48% da 

população portuguesa sofre regularmente de dor nas pernas e/ou tornozelos; 58% da 

população feminina com mais de 40 anos de idade e 64% da população feminina com 

mais de 50 anos sente a sua qualidade de vida significativamente afetada pela DVC, 

demonstrando que a qualidade de vida diminui à medida que a idade aumenta (ver figura 

4) [41].  
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 A presença de DVC está também muito associada a depressão. Enquanto a 

prevalência da depressão na população em geral é 10%, nos doentes com DVC afeta 

24% dos pacientes, isto é, mais do dobro da população em geral [50].  

 Dada a sua alta prevalência, a gestão de DCV é também bastante cara, 

especialmente nos casos de ulceração venosa pois exigem um número significativo de 

cuidados por serem muito difíceis de tratar (apresentam taxas de recorrência tão altas 

como 50 % em cinco anos). A terapia tópica, as trocas de curativos, o uso de antibióticos 

para infeções que possam surgir e, se necessária, a hospitalização, são exemplos de 

cuidados que podem aumentar os custos do tratamento da úlcera venosa [50]. 

Anualmente, a DVC possui um custo entre os 600 e os 900 milhões de euros, o que 

corresponde a cerca de 1 a 2% do orçamento total para a saúde [41]. 

 Assim, a prevenção e o tratamento da DVC, e das suas complicações, devem ser 

feitos o mais atempadamente possível, com o intuito de minimizar o impacto financeiro-

social e de restabelecer a QVD.  

  

 O Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ) é um questionário 

específico para a DVC, usado para aferir o impacto da doença no dia-a-dia do doente 

(ver anexo XII). Este instrumento está validado internacionalmente em diversas línguas, 

classificando diretamente a perspetiva do doente através de 20 perguntas, cada uma 

pontuada de 1 a 5. Este inquérito avalia 4 dimensões: física, psicológica, social e dor, 

sendo o resultado final tanto maior, quanto maior for o impacto da DVC na QVD [41]. O 

CIVIQ pode também ajudar a compreender melhor a repercussão do tratamento instituído 

na melhoria da QVD, auxiliando na escolha da abordagem terapêutica, pois não se deve 

Figura 4. Decréscimo da qualidade de vida da população portuguesa total (A) e da 

população portuguesa masculina e feminina (B), à medida que a idade aumenta [25]. 
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apenas ter em conta a melhoria clínica mas também procurar satisfazer as necessidades 

e as expectativas dos doentes [41,42]. 

 Dado o progressivo envelhecimento da população e o aumento da prevalência da 

obesidade, prevê-se um aumento da prevalência da DVC durante a próxima década. 

Desta forma, coloca uma pressão significativa sobre os recursos disponíveis para uma 

gestão adequada desta patologia, pois se continuar a ser subestimada e 

subdiagnosticada as repercussões económicas e na QVD poderão se tornar ainda 

maiores [50].   

 

2.2.4. Tratamentos disponíveis 

 São várias as formas de tratamento que podem ser implementadas nas situações 

de DVC, tendo em conta a presença e gravidade dos sintomas, bem como da fase de 

evolução da doença, nomeadamente: a compressão elástica, o uso de fármacos 

venoativos e a ablação química, térmica ou mecânica [41].  

 O tratamento compressivo é fundamental no tratamento da DVC. É a forma de 

tratamento mais recorrentemente usada nas situações de varizes tronculares 

(classificação CEAP,C2), edema (classificação CEAP, C3), alterações da pigmentação da 

pele (classificação CEAP, C4) e úlcera venosa (classificação CEAP, C6). A compressão 

elástica diminui o calibre das veias aumentando a velocidade do fluxo de sangue, diminui 

o refluxo, melhora a contratilidade muscular e favorece a reabsorção do edema, 

prevenindo igualmente a sua formação [42]. 

 Esta pressão externa pode ser conseguida através de ligaduras elásticas 

compressivas, meias elásticas, botas ou ligaduras não elásticas, botas de Unna e através 

de aparelhos pneumáticos. Os dois primeiros métodos são os mais usados [42]. 

 As meias de compressão elástica podem ser até ao joelho, até à raiz da coxa ou 

collants, sendo que em para cada modelo existem vários tamanhos standard, embora 

também possam ser feitos por medida. As meias elásticas devem ser calçadas logo de 

manhã para que sejam obtidos melhores resultados, existindo 4 graus de compressão: a 

compressão grau 1 (ligeira) que corresponde a uma pressão externa de 15 a 21mmHg,a 

compressão grau 2 (média) que corresponde a 23-32mmHg, a compressão grau 3 (forte) 

que vai de 34mmHg a 46mmHg e o grau 4 (compressão muito forte) que exerce uma 

pressão superior a 49mmHg. Na classe C0, da classificação CEAP, está indicada a 

compressão de grau 1; nas classes C1 e C2 a compressão de grau 1 ou 2, nas classes C3 

e C4 a compressão grau 2 e na classe C5 a compressão grau 2 ou 3. Na úlcera venosa 

são normalmente utilizadas bandas (ligaduras ou cola de zinco), sendo as ligaduras 

elásticas as mais adequadas para uma situação de úlcera venosa ativa [41]. 
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  Esta pressão externa deve ser sempre prescrita por clínicos experientes de forma 

a evitar o efeito torniquete ou a necrose por pressão, se aplicada num membro com 

doença arterial adicional [42].  

 O tratamento farmacológico é utilizado como adjuvante da compressão elástica ou 

até mesmos como alternativa nos casos em que esta está contraindicada (ex: infeções da 

pele ou doença arterial) ou quando não é tolerada pelo doente (ex: idosos com 

osteoartrite ou doença reumática, pessoas obesas, calor intolerável e custos de 

aquisição).Os fármacos venoativos estão indicados para todas as classes da DVC 

ajudando a reverter os sintomas da doença e a melhorar a QVD. Os mecanismos pelos 

quais atuam ainda não estão completamente claros mas sabe-se que atuam na macro e 

microcirculação. De uma maneira geral: melhoram o fluxo linfático; apresentam 

propriedades anti-inflamatórias inibindo a interação leucócito-endotélio e diminuem os 

radicais livres; melhoram os parâmetros hemorreológicos; aumentam o tónus venoso; 

reduzem a híper-permeabilidade capilar e exercem efeito ao nível das válvulas e parede 

das veias, prevenindo o refluxo venoso e protegendo as células endoteliais da hipoxia 

(ver anexo XIII) [41,42].  

 Estes fármacos podem conter agentes naturais e de origem sintética. Os primeiros 

incluem por exemplo os flavonoides como a diosmina (presente no VENEX FORTE ®) e 

a fração flavonóica purificada micronizada (FFPM - encontrada no DAFLON 500 ®), 

constituída por 10% de hesperidina e 90% de diosmina; as saponinas como a escina 

(presente no VENOTOP ®) e extrato de ruscus (um dos componentes do CYCLO 3 ®); e 

outros extratos de plantas como os antocianósicos (presentes no DIFRAREL ®)... O 

dobesilato de cálcio (constituinte do DOXI-OM ®) é um exemplo de um agente sintético 

[42,51].  

 De todos os fármacos venoativos, embora os outros também tenham mostrado 

eficácia, a FFPM é a que mais se tem destacado em diversos estudos na redução dos 

sintomas associados à DVC. A FFPM no contexto de úlcera venosa de grande dimensão 

e de longa duração é o único fármaco venoativo recomendado nesta situação, 

acelerando a sua cicatrização [41]. Efetivamente, este fármaco ou a pentoxifilina 

encontram-se recomendados na cicatrização das úlceras venosas em associação com a 

compressão elástica. Os diuréticos constituem também uma abordagem standard na 

redução do edema, pelo que são igualmente recomendados nas situações de inchaço da 

perna [42].  

 A utilização simultânea de diferentes fármacos venoativos é desaconselhada e 

regra geral, a sua toma possui uma boa tolerabilidade e um bom perfil de segurança. 

Apenas em situações pontuais é que podem ocorrer alguns efeitos gastrointestinais como 

a dor abdominal, as cólicas, as náuseas e os vómitos. Embora não sejam recomendados 



Joana Filipa Rodrigues da Rocha |31 
 

durante a gravidez ou o aleitamento, existem estudos que demostraram a segurança, 

eficácia e aceitabilidade da FFPM no tratamento de gravidas com DVC [41]. 

 Nas farmácias estão também disponíveis vários geles, com derivados de 

substâncias venotónicas ou heparinóides, indicados na DVC (VENOPARIL ®, VEROVEN 

®, VENOSMIL ®, THROMBOCID ®, etc.), que embora não existam muitos estudos que 

comprovem cientificamente a sua eficácia, poderão ser sugeridos pelo farmacêutico, 

sobretudo pela importância da massagem que melhora a circulação [44].  

 Existem várias técnicas de ablação disponíveis na prática clínica. Na ablação 

mecânica, o stripping (safenectomia)  e a flebectomia (extracção de uma veia ou parte da 

mesma, normalmente após safenectomia) têm como objetivo tratar o refluxo e a 

hipertensão venosa através da remoção de varizes, e a CHIVA (cure conservatrice et 

hémodynamique de l’insiffisance veineuse en ambulatiore) e ASVAL(ablation sélective 

des varices sous anesthesié locale) fazem-no através da preservação da veia safena. 

Estas técnicas são usadas nos casos em que as varizes estão muito evoluídas ou 

existem grandes complicações. A ablação térmica, em que faz parte a ablação a laser e 

por radiofrequência, é um tratamento percutâneo e minimamente invasivo, sendo efetivo 

no tratamento da incompetência e mais preferível que o stripping. A ablação térmica 

promove a lesão endotelial com consequente contração venosa e oclusão fibrótica, 

através do calor. A ablação química compreende a escleroterapia líquida e com espuma. 

Este tipo de ablação consiste na administração endovenosa de esclerosantes (diluídos no 

caso da escleroterapia líquida ou misturados com um gás no caso da escleroterapia com 

espuma) que desencadeiam uma lesão endotelial e levam à exposição das fibras de 

colagénio, tornando-as sujeitas à ação dos agentes. A cascata de coagulação também é 

ativada, o que desencadeia a formação de trombos com consequente oclusão venosa. A 

escleroterapia encontra-se recomenda no tratamento de telangiectasias e veias 

reticulares, sendo a líquida a mais eficaz nestas situações [42]. 

 A escolha da técnica de ablação dependerá muito da experiência do cirurgião 

vascular, tendo sempre em conta o quadro clínico específico de cada doente [41]. 

 

2.2.5. Medidas gerais recomendadas 

 Como forma de complementar o tratamento desta doença ou até mesmo preveni-

la, o farmacêutico comunitário deve contribuir na transmissão de medidas higieno-

dietéticas aos utentes com DVC ou com indício desta doença. Dessas mediadas 

destacam-se [42-44]: 

 Combater o excesso de peso e prisão de ventre através de uma boa hidratação 

(mais de 1,5L de água por dia), uma alimentação rica em fibras (ex: ameixa, 



Joana Filipa Rodrigues da Rocha |32 
 

vegetais e cereais integrais) e evitando a ingestão de gorduras saturadas (ex: 

carnes vermelhas e manteiga); 

 Evitar a permanência prolongada de pé ou sentado. Andar um pouco durante o 

dia ou fazer movimentos circulares com os pés, para ativar a circulação nas veias, 

sempre que a atividade profissional e viagens longas de carro, comboio e avião 

levem a esta imobilização prolongada da pessoa; 

 Evitar cruzar as pernas pois aumenta a pressão na perna que fica por baixo; 

 Não fumar; 

 Fazer exercício físico de forma regular. A marcha diária a pé, a ginástica, o 

ciclismo, a natação e a dança fortalecem os músculos das pernas e comprimem a 

veias da planta dos pés impulsionando o sangue no sentido ascendente. Porém, 

desportos que obrigam a movimentos bruscos, provocando variações na pressão 

das veias, como o ténis e basquetebol, devem ser evitados; 

 Levantar os pés da cama 10 a 15 cm e pedalar antes de dormir para facilitar a 

circulação sanguínea durante o sono; 

 Aconselhar a pessoa a passar as pernas por água fria no final do banho pois ativa 

a circulação venosa e alivia a dor e a sensação de pernas pesadas; 

 Evitar o calor nas pernas (depilação a quente, aquecedores, banhos bastante 

quentes, sauna, etc.) pois dilata as veias. Contudo, isto não implica que a pessoa 

não possa ir à praia. Simplesmente deve ter o cuidado de se expor gradualmente 

ao sol, usar sempre proteção solar e caminhar muito à beira mar uma vez que a 

água fria acalma os sintomas da DVC e o andar estimula a circulação venosa;  

 Usar um vestuário confortável e largo, evitando meias com elástico, cintos 

apertados ou calças muito apertadas.  

 Usar idealmente sapatos de 3 a 4cm de altura dado que os sapatos planos 

aumentam demasiado a superfície de apoio do pé e os saltos altos diminuem-na 

excessivamente: 

 Com o auxílio de um gel massajar as pernas sempre de baixo para cima, para 

ajudar o sangue a circular no sentido do coração; 

 Proteger a pele de traumatismos pois a lesão pode agravar e originar uma úlcera 

venosa. 

 

2.2.6. Maquilhagem corretiva, uma alternativa 

 A maquilhagem corretiva pode contribuir significativamente para um aumento 

qualidade de vida de pessoas que sofrem de imperfeições cutâneas, sendo uma boa 
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maneira de restaurar a sua autoimagem e autoestima e evitando deste modo, 

sentimentos de constrangimento e isolamento social [52].  

 Hoje em dia é muito fácil encontrar numa farmácia maquilhagem específica para 

camuflar pequenas manchas ou varizes nas pernas, e adaptada a cada tonalidade de 

pele, hipoalérgica e não-irritante. Uma grande vantagem destes produtos é que não só 

melhoram o aspeto estético como também protegem da radiação solar, prevenindo assim 

a vasodilatação [44].  

 Para um resultado natural e duradouro são 5 os gestos básicos que a pessoa 

deve ter em consideração. O primeiro é limpar sempre a pele para remover as impurezas 

que impedem que a pele respire e que não deixam que a maquilhagem se mantenha. O 

segundo passo consiste na hidratação através da aplicação de um creme de corpo 

adaptado ao tipo de pele da pessoa. A terceira regra compreende a neutralização da 

imperfeição através da cor, isto porque combinadas 2 a 2, as cores anulam-se. Para 

neutralizar uma tonalidade azulada, como é o caso da cor das varizes, aplica-se a sua 

cor complementar, o amarelo. Desta forma, é usado um corretor de cor amarelo neste 

passo. O uniformizar da tonalidade da pele com uma base compacta constitui o quarto 

passo. Por último, deve ser usado um pó para fixar e finalizar a maquilhagem [53,54]. 

 As gamas Couvrance da Avène ® e Tolériane Teint da La Roche-Posay ® estão 

presentes em qualquer farmácia e estão particularmente indicadas nesta situação. Os 

seus produtos são bastante resistentes à água e à transpiração, têm proteção contra a 

radiação ultravioleta e estão disponíveis em várias tonalidades [53,54]. Desta forma, 

estas duas gamas podem ser aconselhadas pelo farmacêutico sempre que um doente 

com DVC recorra a esta alternativa para dissimular pequenas varizes nas pernas. 

 

2.2.7. Inquérito e distribuição de folhetos informativos aos utentes da farmácia 

2.2.7.1 Metodologia 

  A realização dos inquéritos foi efetuada do dia 16 de Junho até ao dia 28 do 

mesmo mês, apenas aos utentes que por mim foram atendidos e nos casos em que a 

medicação indicada para tratamento da DVC se destinava ao próprio utente, ou caso o 

mesmo solicitasse aconselhamento relativo a esta patologia. De forma a não condicionar 

o atendimento na farmácia e não despender muito tempo ao utente, o inquérito foi 

elaborado e impresso em tamanho A5, com questões muito breves. No final do 

atendimento, foi fornecido ao utente um folheto informativo sobre a DVC. O tratamento 

dos dados foi efetuado em excel, sendo que a análise foi dividida entre pessoas que já 

estavam a ser seguidas por um médico e por isso diagnosticadas com DVC, dos utentes 

que não tinham acompanhamento médico, de forma a evitar possíveis erros na 

interpolação dos resultados.  
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2.2.7.2 Resultados 

 No total foram inquiridas 25 pessoas (ver anexo XIV) sendo que 19 estavam a ser 

acompanhadas por um médico para o tratamento da DVC (76%) e cerca de um quarto 

não (24%).Dentro das que estavam a ser seguidas, 17 pessoas eram mulheres (89%) e 2 

eram homens (11%). As idades destes utentes estavam compreendidas entre os 31 e 87 

anos, sendo que: apenas 1 pessoa estava na faixa etária dos 30-39 anos; 2 pessoas 

tinham entre 50 e 59 anos; 4 utentes estavam na faixa etária dos 60-69 anos; 5 pessoas 

tinham idades compreendidas ente os 70 e 79 anos e 7 utentes tinham entre 80 e 89 

anos. Uma vez que a altura e o peso dos utentes em estudo também foram facultados, 

tornou-se possível calcular o índice de massa muscular (IMC), de maneira a determinar 

se existia ou não excesso de peso. Das pessoas que estavam a ser seguidas, apenas 1 

tinha peso baixo (< 18,5 kg/m2), 6 utentes tinham um peso normal (18,5 a 24,9 kg/m2), 6 

pessoas já possuíam pré-obesidade (25,0 a 29,9 kg/m2), 3 tinham obesidade grau I (30,0 

a 34,9 kg/m2), 2 utentes apresentavam obesidade grau II  (35,0 a 39,9 kg/m2) e 1 pessoa 

tinha obesidade grau III (≥ 40,0 kg/m2). Dos sintomas/sinais que mais incomodavam os 

utentes, as pernas pesadas foram o sintoma mais mencionado (28% dos inquiridos), 

seguido das varizes em que 11 utentes referiram este sintoma (20%), dor (18%), edema 

(17%), alterações da pele (6%), derrames (5%), outros como cãibras e formigueiro (4%) e 

apenas 1 pessoa tinha úlcera endovenosa (2%). Relativamente à forma como estes 

sinais/sintomas afetam a qualidade de vida dos utentes inquiridos, 42% (8 pessoas) 

considerou que os incomodavam regularmente. Cinco pessoas consideraram que 

afetavam frequentemente (26%), 4 inquiridos referiram que estes sintomas/sinais 

afetavam sempre (21%), 2 que nunca afetavam (11%) e nenhuma referiu que afetava 

ocasionalmente. Das 6 pessoas que não estavam a ser acompanhadas por um médico 4 

eram mulheres e 2 eram homens; 1 utente estava na faixa etária dos 20-29 anos, outro 

na dos 30-39 anos, 1 na dos 40-48 anos e 3 na dos 70-79 anos; 4 tinham o peso normal, 

1 pessoa era pré-obesa e outra apresentava obesidade Grau I; as queixas de pernas 

pesadas foram as mais referidas (por 4 pessoas), depois as varizes (por 3 pessoas), 

seguido das pernas inchadas (por 2 pessoas) e por último os derrames ou a dor (por 1 

pessoa); 3 pessoas consideraram que os sinais/sintomas afetavam frequentemente a sua 

qualidade de vida, 2 que só ocasionalmente e 1 utente considerou que a sintomatologia 

afetava sempre.  

 

2.2.8. Discussão e Conclusão 

 Através da análise dos resultados é possível verificar que efetivamente esta 

doença atinge mais mulheres que homens. A maioria das pessoas que atendi já se 

encontravam diagnosticadas com esta patologia contudo, durante a entrega do folheto 
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informativo reparei que nem sempre adotavam as medidas gerais para ajudar a aliviar os 

sintomas ou por vezes, até as cumpriam mas realizavam de forma errada, como a 

massagem no sentido oposto. Por outro lado, também nem sempre cumpriam a 

posologia da medicação prescrita, omitindo doses ou tomando apenas quando os 

sintomas eram mais incomodativos, dado que alguns dos medicamentos usados nesta 

patologia, como o DAFLON 500 ® e o CYCLO 3 ®, eram mais caros por não serem 

comparticipados. De facto, foram muito frequentes as queixas das pessoas relativamente 

à não comparticipação dos fármacos venoativos quando esta doença é crónica e 

bastante debilitante. Na conversa com os utentes também constatei que a utilização das 

meias de compressão não era cumprida na maioria dos casos em que estava indicada, 

sobretudo devido ao calor intenso e à pressão que provocavam.  

 É possível confirmar igualmente que há medida que a idade aumenta a 

prevalência da DVC também aumenta. Para além do género feminino e a idade 

avançada, a obesidade (IMC≥30 kg/m2) também constituía um dos principais fatores de 

risco desta patologia. Foi possível concluir que 6 das 19 pessoas com DVC eram obesas 

e outras 6 já se encontravam na fase de pré-obesidade, sendo este um fator que pode 

ser modificável e fazer a diferença na evolução da doença.   

 As pernas pesadas foram o sintoma que mais incomodou os utentes com DVC 

seguido das varizes e a dor. Das 19 pessoas quase metade já apresentava sinais de 

doença venosa avançada como o edema e 3 pessoas referiram que já apresentam 

alterações tróficas. Tal como acontece na população em geral, a percentagem de úlcera 

venosa também foi muito reduzida, atingindo apenas 1 pessoa, contudo a própria utente 

mencionou que embora a úlcera já estivesse cicatrizada foi bastante difícil curá-la e 

envolveu muitos cuidados de enfermagem.   

 Quase metade dos utentes inquiridos e seguidos por um médico, consideraram 

que a DVC afetava regularmente a sua qualidade de vida e quase o mesmo número de 

pessoas acham que esta patologia afeta frequentemente ou até mesmo sempre o seu 

dia-a-dia. Não foi possível provar que à medida que a idade aumenta o impacto da DVC 

na qualidade de vida também aumenta, mas verificou-se que seja qual for a faixa etária, 

em média esta doença afeta regularmente ou até frequentemente a vida dos utentes.  

 No que se refere aos 6 utentes que não se encontravam acompanhados por um 

médico, metade tinha idade inferior a 50 anos, um peso normal e os sintomas/sinais que 

apresentavam evidenciavam uma fase inicial da doença. A fase inicial da doença e o 

impacto ocasional ou até mesmo a idade jovem, poderão justificar a não procura de 

acompanhamento médico. A outra metade tinha uma idade compreendida entre os 70 e 

79 anos sendo que duas pessoas apresentavam pré-obesidade e obesidade grau 1, e era 

notório que já existia um comprometimento do funcionamento do sistema venoso. No 
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entanto, essas mesmas pessoas que consideraram que o impacto na sua vida era 

frequente ou contínuo, respetivamente, negligenciaram o problema. Na terceira pessoa 

com peso normal, a não procura de acompanhamento médico poderá dever-se ao 

impacto ocasional no seu dia-a-dia. Porém, como é difícil tirar conclusões sobre o que 

motivou ou não a não procura de ajuda médica, a realização do questionário de 

autoavaliação, disponível no final do panfleto informativo, poderia ajudar a compreender 

se de facto existiria indício de DVC, alertando o utente para a procura de um especialista 

caso fosse provável.  

 Embora o inquérito apenas tenha sido realizado numa pequena parte da 

população da FSB e até possa existir um maior número de pessoas não seguidas por um 

médico para o tratamento da DVC, considero que os utentes inquiridos refletem alguns 

aspetos que já foram mencionados ao longo do trabalho. É notória a presença de fatores 

de risco, o não cumprimento do tratamento proposto e o elevado impacto no dia-a-dia dos 

utentes. Nesta medida, penso que o panfleto pode ajudar os doentes a compreenderem 

esta doença e a lidarem melhor com ela, alertando para a severidade da DVC. 

Efetivamente, os utentes da FSB mostraram-se muito recetivos e colaborativos na 

realização do inquérito, tendo mostrado interesse no panfleto informativo que lhes foi 

disponibilizado. 

 A nível pessoal este trabalho foi muito enriquecedor uma vez que desconhecia 

que esta doença envolvia todos estes sintomas/sinais, que tinha um caráter evolutivo e 

que era subestimada e subdiagnosticada. Na verdade, embora provoque sintomas 

bastante dolorosos, é muitas vezes o aspeto estético que faz com que as pessoas 

procurem ajuda para o problema. Foi possível notar igualmente, nas pesquisas que 

realizei, que as terminologias usadas para descreverem a DVC são bastante antigas e 

que existem poucos dados sobre o impacto atual desta patologia, o que dificultou um 

pouco a realização do trabalho. Contudo, no geral foi bastante positivo e contribui para a 

sensibilização do diagnóstico e tratamento precoce desta doença.  

  

       2.3. Cuidados alimentares nas situações de colesterol total elevado, diabetes e 

hipertensão arterial 

2.3.1. Enquadramento e objetivos  

 A modificação do estilo de vida na maior parte das patologias constitui o primeiro 

passo a ser adotado para corrigir o estado de saúde. Deste modo, a alteração dos 

hábitos alimentares pode fazer a diferença nas situações de colesterol total elevado, 

diabetes e hipertensão.  

 A ideia de criar panfletos sobre os cuidados alimentares neste tipo de doenças 

crónicas (ver anexo XV) partiu da sugestão de uma colega da FSB, como forma de 
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complementar o atendimento na zona da farmácia destinada à medição dos parâmetros 

bioquímicos e da pressão arterial. Efetivamente, como a farmácia tem muita afluência de 

pessoas, nem sempre se torna possível transmitir toda a informação útil de cuidados que 

o doente deve ter no controlo destas patologias. Neste sentido, estes panfletos têm 

igualmente como objetivo alertar os utentes para a importância de uma alimentação 

saudável e equilibrada, bem como fornecer alguns conselhos relativamente aos alimentos 

que devem ser privilegiados e quais as formas mais adequadas de os cozinhar. A 

distribuição dos panfletos foi realizada na semana de 4 a 8 de Julho, a todas a pessoas 

que solicitassem a medição da pressão arterial, glicémia ou colesterol total e cujos 

parâmetros se encontrassem alterados.  

 

2.3.2. Impacto dos hábitos alimentares, da hipercolesterolemia, dos diabetes e da 

hipertensão arterial na saúde dos portugueses 

 Os hábitos alimentares inadequados são o principal fator de risco que contribuiu 

para o total de anos de vida saudável perdidos pela população portuguesa (19%), logo 

seguidos da hipertensão arterial (17%). A Glicose plasmática em jejum aumentada 

encontra-se em 6º lugar, sendo responsável por 7,5% e o colesterol total elevado por 

3,7%, ocupando o 8º lugar (ver anexo XVI). A dieta pobre em frutas (menos de três peças 

por dia), rica em sal e pobre em hortícolas são dos riscos alimentares que mais 

contribuem para a perda de anos de vida saudável (ver anexo XVII). Estima-se que a 

ingestão diária de sal pelos portugueses (10,7 gramas) seja mais do dobro da 

recomendada pela OMS, que é inferior a 5 gramas. Contudo, todos estes fatores de 

riscos são passíveis de ser modificáveis, minimizando situações de doença 

cardiovascular, doenças oncológicas, diabetes ou outras doenças [55,56].  

 A prevalência da hipertensão arterial, da diabetes e das dislipidemias é bastante 

elevada. A hipertensão arterial (pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica ≥ 90 mmHg) afeta cerca de 42% dos portugueses. Esta doença está 

diretamente relacionada com a ingestão exagerada de sal na alimentação, sendo o mais 

importante fator de risco modificável para as doenças do aparelho circulatório, como a 

doença isquémica do coração e o acidente vascular cerebral, que são a primeira causa 

de morte em Portugal [56]. Cerca de 13% da população portuguesa entre os 20 e 79 

anos, mais de um milhão, tem diabetes tipo 2 (≥126mg/dl de glicose sanguínea) e 27% da 

população é pré-diabética (glicémia ≥ 100mg/dl e <126 mg/dl). Deste modo 3,1 milhões 

de pessoas sofrem de pré-diabetes ou têm diabetes em Portugal, sendo que em média, 

são diagnosticados 160 novos caos por dia [56]. O colesterol total elevado (≥ 190mg/dl) é 

um fator de risco igualmente prevalente, afetando 52% da população portuguesa [57]. 
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2.3.3. Cuidados alimentares: pessoas com colesterol total elevado 

 Uma alimentação adequada pode ajudar a prevenir o aumento do colesterol, 

sobretudo se este for devido ao tipo de alimentação que a pessoa tem e não apenas a 

alterações endógenas na síntese do colesterol. A ingestão total de gordura deve ser 30% 

ou menos do valor energético total, sendo que gorduras saturadas devem corresponder a 

7% ou menos do total de energia ingerida [58]. A ingestão de colesterol dietético deve ser 

inferior a 300 mg/dia. Deste modo, o farmacêutico pode aconselhar aos utentes da 

farmácia vários cuidados alimentares, nomeadamente [58-60]: 

 Preferir leite ou outros derivados lácteos magros; 

 Consumir cereais ou derivados de preferência integrais; 

 Comer 2 a 3 peças de fruta por dia; 

 Ingerir vegetais (mais de 400 gramas /dia), frutos secos (nozes, avelã), sementes 

e leguminosas dado que são ricos em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais; 

 Consumo moderado de bebidas alcoólicas (até 2 copos de vinho de 1,5dl/dia no 

caso dos homens e apenas 1 copo de vinho de 1,5dl/dia no caso das senhoras) 

ou não consumir caso esteja contraindicado (ex: triglicerídeos elevados);   

 Evitar os fritos, cozinhando em água, a vapor ou no forno e preferindo os 

grelhados; 

 Retirar a pele das aves ou do peixe e a gordura visível da carne; 

 Consumir peixe 3 a 4 vezes/semana, de preferência o peixe gordo como o atum 

fresco, as sardinhas, a cavala e salmão pois como são ricos em ácidos gordos 

ómega 3 ou ómega 6, previnem a formação de coágulos nas artérias, ajudam a 

regular os batimentos do coração e fortalecem os vasos sanguíneos;  

 Preferir carnes brancas (frango, coelho ou peru), não consumindo carnes 

vermelhas mais de 2 dias por semana; 

 Evitar produtos com gorduras saturadas e trans como a manteiga, a banha, a 

gordura da carne, as vísceras, produtos de charcutaria, snacks doces e salgados, 

etc.; 

 Preferir gorduras monoinsaturadas para cozinhar ou seja, as gorduras vegetais 

como o azeite e outros óleos vegetais (milho, girassol, soja e grainha de uva); 

 Na preparação de molhos e sopas, retirar com uma escumadeira as gorduras 

sólidas; 

 Optar pelos molhos à base de iogurte em vez da maionese e as natas. 
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2.3.4. Cuidados alimentares: diabéticos 

 Uma alimentação cuidada faz parte do tratamento das pessoas com diabetes, em 

conjunto com a medicação e a atividade física. No geral deve ser recomendada a 

redução da ingestão de sal e gordura e o aumento da ingestão de fibra pois esta permite 

a absorção mais lenta dos hidratos de carbono (HC). Mais concretamente, um diabético 

deve manter os seguintes hábitos [61,62]: 

 Consumir 2 a 3 peças de fruta fresca por dia, vegetais e leguminosas (feijão 

encarnado) todos os dias; 

 Contabilizar os HC que consome, aprendendo a substituir os alimentos ricos em 

HC uns pelos outros (ver anexo XVIII);  

 Doces só ocasionalmente, no final da refeição, ingerindo menos batata, arroz, 

massa ou leguminosa nessa mesma refeição;  

 Fazer 6 a 7 refeições diárias, de preferência sempre a mesma quantidade e às 

mesmas horas do dia, não estando mais de 3 horas sem comer, para evitar 

variações dos níveis de glucose no sangue; 

 Consumir moderadamente carne, sobretudo magra, e peixe dado que as 

proteínas em excesso podem provocar sobrecarga renal e os diabéticos têm 

maior risco de sofrer de insuficiência renal; 

 Usar azeite para cozinhar; 

 Tomar sempre o pequeno-almoço, por exemplo leite ou derivado lácteo com um 

pão de mistura ou cereais, e se possível fruta; 

 Comer uma sopa de legumes sempre no início das principais refeições pois sacia, 

é de boa digestão e regula o funcionamento intestinal;  

 Preferir as caldeiradas, os estufados em cru, os grelhados, os assados e os 

cozidos; 

 Beber mais de 1,5l de água por dia, consumir moderadamente vinho, não beber 

mais de 2 a 3 cafés por dia (pois é estimulante) e não abusar dos sumos naturais 

(têm menos fibras);  

 Evitar o consumo regular de produtos salgados; 

 Fora da refeição, não comer fruta isoladamente. Acompanhar sempre com um 

pouco de pão ou 2 a 3 bolachas (tornam a absorção de glicose mais lenta); 

 Evitar alimentos com alto teor de gordura. 

 

2.3.5. Cuidados alimentares: hipertensos 

 Hoje em dia é consensual que as alterações no estilo de vida podem reduzir a 

pressão arterial, sobretudo a restrição salina na dieta. Fazem parte dos cuidados 



Joana Filipa Rodrigues da Rocha |40 
 

diatéticos que o doente deve ter e que o farmacêutico pode recomendar, os seguintes 

[63-65]:  

 Consumir alimentos ricos em potássio (batatas, brócolos, espinafres, cogumelos, 

peixe, banana, frutos secos, produtos integrais, etc.) pois aumentam a eliminação 

de água, provocando um relaxamento dos vasos sanguíneos e reduzindo assim a 

tensão arterial;  

 Consumir alimentos ricos em fibras (aveia, trigo, couve de Bruxelas, cenouras, 

funcho, couve-flor, lentilhas, ervilhas, feijões, maçãs, laranjas, kiwis, avelãs, 

amendoins, pistácios, etc.) uma vez que dão maior saciedade, o açúcar no 

sangue sobe mais lentamente e ajudam a regular o trânsito intestinal; 

 Consumir carnes brancas e peixe 3 vezes por semana, sobretudo o peixe gordo; 

 Preferir gorduras e óleos de natureza vegetal, evitando as gorduras saturadas; 

 Reduzir o consumo de sal, evitando produtos de charcutaria, molhos comerciais 

(como o ketchup e o molho de soja), temperos já preparados, conservas (picles), 

refeições pré-preparadas e alguns produtos de pastelaria (algumas bolachas); 

 Ler sempre os rótulos dos produtos alimentares; 

 Cozinhar as batatas com a pele, sem sal e usar ervas frescas, especiarias e 

marinadas para prepara os alimentos; 

 Temperar o peixe, a carne e as saladas com sumo de limão ou vinagre balsâmico; 

 Para preservar o sabor dos alimentos, cozinhar a vapor, em folhas de alumínio e 

na grelha; 

 Consumir moderadamente vinho às refeições. 

 

2.3.6. Discussão e conclusão 

 No tempo em que estive no atendimento ao público foi comum ver pessoas com 

todos estes principais fatores de risco de doença cardiovascular, sendo a necessidade 

atual de promoção de hábitos alimentares saudáveis evidente. Uma alimentação 

saudável, equilibrada e inteligente para uma pessoa com estes três tipos de doença 

crónica faz sem dúvida parte do seu tratamento, e na verdade não difere quase nada da 

alimentação que qualquer pessoa deve fazer.  

 A iniciativa de fornecer aos utentes da FSB panfletos informativos sobre os 

cuidados alimentares foi muito bem aceite e agradecida, mas também útil para os 

colaboradores da farmácia pois como este tipo de atendimento é mais rápido, 

complementa-o. Embora seja um trabalho simples, são os exemplos práticos que mais 

despertam o interesse dos utentes, contribuindo para a alteração dos seus hábitos e 

consequentemente a melhoria da sua saúde. 
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4. ANEXOS  

 

Anexo I: Folha modelo para encomendas individuais  

 



Joana Filipa Rodrigues da Rocha |46 
 

 

Anexo II: Exemplo de um documento de requisição de uma benzodiazepina 
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Anexo III: Nota de devolução de um produto 
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Anexo IV: Exemplo de uma fórmula magistral preparada por mim na farmácia com 

receita, rótulo, ficha de preparação e cálculo do preço de venda  

 

 A. Receita e rótulo do manipulado 
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B. Ficha de preparação do Manipulado 
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B. Ficha de preparação do Manipulado 
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 C. Cálculo do preço do manipulado 
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Anexo V: Panfleto informativo fornecido aos utentes da FSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Parte da frente do panfleto 

B. Parte de trás do panfleto 
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Anexo VI: Classificação da Rinite alérgica quanto à frequência e gravidade dos sintomas 

 

 

 

  

Anexo VII: Ação dos medicamentos que são usados nos sintomas da rinite alérgica 

 

 

 

 

Ait-Khaled N, Annesi-Maesano I, Bachert C, Baena-Cagnani C, Bateman Eric, et al 

(2001). Rinite alérgica e o seu impacto na Asma. ARIA. 

Ait-Khaled N, Annesi-Maesano I, Bachert C, Baena-Cagnani C, Bateman Eric, et al 

(2001). Rinite alérgica e o seu impacto na Asma. ARIA. 
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Anexo VIII: Folheto informativo - Doença venosa  
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Anexo IX: Inquérito – Doença venosa 

 

 

        Sexo: Masculino                                     Feminino  

        Idade: ___ anos                                   Altura: _____  cm                          Peso: ____ Kg 

 

1. Quais os sintomas/sinais que o(a) têm incomodado? 

Derrame                    Varizes                                    Dor                              Inchaço                                                   

Pernas pesadas               Úlcera venosa              Alteração da coloração da pele 

      Outros:_______________ 

2. Numa escala de 1 a 5, como afeta a sua qualidade de vida (trabalho, atividades 

quotidianas, tem vergonha de mostrar as pernas, etc.)?  

 

   

3. Está a ser seguido(a) por um médico?                                                                                                                                  

 

  Sim                                                     Não           Obrigada pela colaboração!                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
 

INQUÉRITO – DOENÇA VENOSA 

 



Joana Filipa Rodrigues da Rocha |57 
 

Anexo X: Classificação CEAP  

 

Matos AA, Mansilha A, Brandão ES, Cássio I, Barbosa J, França J (2011). 

Recomendações no diagnóstico e tratamento da doença venosa crónica.1sted. Sociedade 

Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, Porto. 
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Anexo XI: Venous Clinical Severity Score (VCSS) 

 

Wittens C, Davies AH, Bækgaard N, Broholm R, Cavezzi A, Chastanet S, et al (2015). 

Editor’s Choice - Management of Chronic Venous Disease, Clinical Practice Guidelines of 

the European Society for Vascular Surgery (ESVS). European Journal Vascular 

Endovascular Surgery; 49:678-737. 
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Anexo XII: Questionário CIVIQ 

Matos AA, Mansilha A, Brandão ES, Cássio I, Barbosa J, França J (2011). Recomendações no diagnóstico e 

tratamento da doença venosa crónica.1
st
ed. Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, Porto. 
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Anexo XIII: Modo de ação dos principais fármacos venoativos 

Medeiros J, Mansilha A (2012). Estratégia terapêutica na doença venosa crónica. 

Angiologia e Cirurgia Vascular; 8:110-126. 
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76% (19) 

24% (6) 

Está a ser seguido(a) por um médico? 

Sim 

Não 

11% (2) 

89% (17) 

Género dos utentes inquiridos e 
seguidos por um médico 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

n
º 

 d
e

 u
te

n
te

s 

Faixa etária 

Faixa etária dos utentes inquiridos e 
seguidos por um médico  

Anexo XIV: Resultados do inquérito aos utentes da FSB 
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0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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n
º 

d
e

 u
te

n
te

s 
IMC dos utentes inquiridos e seguidos 

por um médico 

5% (3) 

20% (11) 

18% (10) 

17% (9) 

28% (15) 

2%(1)  
6% (3) 

4% (2) 

Sintomas/sinais que incomodam os utentes inquiridos e 
seguidos por um médico 

Derrames 

Varizes 

Dor 

Inchaço 

Pernas Pesadas 

Úlcera venosa 

Alteração da coloração da pele 

Outros 
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11% (2) 

0% 

42% (8) 26% (5) 

21% (4) 

Impacto da DVC na qualidade de vida dos 
utentes inquiridos e seguidos por um médico 

1 - Nunca 

2 - Ocasionalmente 

3 - Regularmente 

4 - Frequentemente 

5 - Sempre 

0 
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30-39 50-59 60-69 70-79 80-89 

Im
p

ac
to
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V
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e
 d

e
 v
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(d
e

 1
 a

 5
) 

 

Faixa etária 

Média do impacto da DVC na qualidade 
de vida em função da faixa etária 
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Anexo XV: Panfletos informativos, cuidados alimentares  

A. Parte da frente do panfleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Parte de trás do panfleto 
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A. Parte da frente do panfleto 

B. Parte de trás do panfleto 
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A. Parte da frente do panfleto 

B. Parte de trás do panfleto 
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Anexo XVI: Fatores de risco ordenados por carga de doença 

Direção-Geral da Saúde (2015). A saúde dos Portugueses, perspetiva 2015. Direção-

geral da saúde, Lisboa. 
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Anexo XVII: Estimativas da carga global de doença atribuível aos maus hábitos 

alimentares  

 

Direção-Geral da Saúde (2015). A saúde dos Portugueses, perspetiva 2015. Direção-

geral da saúde, Lisboa. 
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Anexo XVIII: Tabela com as equivalências de Hidratos de Carbono 
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Portal da diabetes: alimentação. Acessível em: http://www.apdp.pt. [acedido em 16 de 

Junho de 2016]. 

 

 

http://www.apdp.pt/a-diabetes/tratamento/alimentacao#consumo-de-açúcar
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Resumo 

 

Ao longo dos últimos nove semestres do curso, a aprendizagem foi principalmente 

teórica. Desta forma, tona-se importante a realização do estágio em Ciências 

Farmacêuticas, para um primeiro contacto com a realidade profissional, contribuindo para 

o aprofundamento e consolidação dos conhecimentos adquiridos, antes do ingresso no 

mercado de trabalho.  

 O estágio em farmácia hospitalar teve como objectivo compreender a estrutura, a 

organização, o enquadramento e o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares. Teve igualmente como intuito a percepção das diferentes atividades 

desempenhadas por um farmacêutico hospitalar, as áreas em que este pode intervir, 

cooperando juntamente com os restantes profissionais, para que os doentes possam ter 

acesso aos melhores cuidados de saúde. 

 Devido a uma formação interna, este ano não foi possível a rotação pelos 

diferentes serviços, de maneira que a primeira parte do relatório descreve, sobretudo, as 

actividades que são desempenhadas na área de formação que me foi atribuída, o Serviço 

de Gestão de Stocks e Aprovisionamento. Apenas é feita uma breve referência das 

diferentes áreas dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de São João, bem 

como de algumas formações que decorreram ao longo do estágio. 

 A segunda parte do relatório apresenta um caso clínico e os trabalhos que por 

mim foram realizados, durante a minha formação no Serviço de Gestão. 
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5. PARTE 1 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

5.1. Introdução 

 Seja qual for o grau de complexidade e o tamanho de um hospital, cabe ao 

farmacêutico hospitalar garantir a concretização das necessidades farmacoterapêuticas 

de cada doente, fomentando a utilização racional dos medicamentos e assegurando a 

sua qualidade, eficácia e segurança. 

 Os Serviços Farmacêuticos (SFA) do Centro Hospitalar de São João (CHSJ) são 

um departamento dotado de autonomia técnica e científica, que faz parte do centro de 

logística, compras e património, tal como o Serviço de Aprovisionamento (SAP), estando 

inserido na área de apoio e suporte e sujeito à orientação geral do Conselho de 

Administração (CA) do hospital. A actividade farmacêutica é igualmente influenciada 

pelas comissões de apoio técnico do hospital, destacando-se a Comissão de Ética para a 

Saúde (CES) e a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). A CES é responsável por 

analisar se os ensaios clínicos a decorrer no hospital estão de acordo com os padrões 

éticos, bem como avaliar os medicamentos utilizados em indicações não aprovadas (usos 

off-label). Por sua vez, a CFT assegura o cumprimento do Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), monitoriza a utilização de medicamentos que nele não estão 

incluídos, propondo, se necessário, a sua inclusão no mesmo formulário à Comissão 

Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), cria modelos de organização e decisão que 

possibilitem melhorar o acesso adequado à medicação, entre outras funções [1].  

 A gestão de medicamentos, dispositivos médicos (DM) e produtos de saúde, 

desde a sua seleção até à sua administração ao doente, pressupõe várias fases. Desta 

forma, são inúmeras as funções e as responsabilidades dos SFA hospitalares, 

nomeadamente [2]: 

 Selecção e aquisição, segundo a premissa de obtenção dos produtos de melhor 

qualidade e aos mais baixos custos; 

 Recepção e armazenagem;  

 Preparação, da competência da Unidade de Produção e Manipulação Clínica de 

Medicamentos do hospital, de não estéreis como as suspensões e xaropes 

(sobretudo para pediatria), de estéreis como os colírios fortificados, os soros 

autólogos, as bolsas para nutrição parentérica e produtos citotóxicos, 

compreendendo ainda, a reembalagem de doses unitárias sólidas; 

 Controlo analítico das matérias-primas, material de embalagem e de fecho e dos 

medicamentos e produtos de saúde, depois da sua preparação;  

 Distribuição a doentes em regime de internamento (Distribuição tradicional, 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária e Distribuição automatizada Pyxis), 

em regime de ambulatório e dispensa de medicamentos sujeitos a legislação 
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especial (estupefacientes, psicotrópicos, antimicrobianos, hemoderivados e 

citostáticos); 

 Informação de medicamentos aos doentes e a outros profissionais de saúde;  

 Farmacovigilância (notificação de reacções adversas medicamentosas - RAM - e 

falta de eficácia), farmacocinética (monitorização de concentrações 

farmacológicas séricas) e farmácia Clínica (integração na equipa multidisciplinar 

do serviço clínico, através da participação em reuniões de serviço e visitas 

médicas); 

 Participação nos ensaios clínicos, da competência da Unidade de Ensaios 

Clínicos (UEC), sendo responsáveis pelo armazenamento e dispensa dos 

medicamentos experimentais, de acordo com a Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril; 

 Desenvolvimento de acções de formação; 

 Participação em Comissões Técnicas e colaboração na elaboração de protocolos 

terapêuticos.  

 O presente relatório descreve sumaria e objectivamente todo o processo de 

estágio, mais precisamente da área de formação que me foi atribuída, o Serviço de 

Gestão de Stocks e Aprovisionamento. A tabela 1 resume todo o processo de estágio no 

CHSJ, os conhecimentos que foram transmitidos, bem como as actividades por mim 

desempenhadas, no sector de gestão. 

Tabela 2. Calendarização do estágio 

Dia 11/1/2016 Apresentação das instalações dos SFA do CHSJ 

Dia 12/1/2016 

Apresentação geral sobre o CHSJ, funcionamento da farmácia hospitalar e 

funções desempenhadas pelos farmacêuticos hospitalares (Dr.ª Ana Luísa 

Pereira)  

Dia 13/1/2016 
Breve apresentação sobre a “Distribuição Individual Diária em Dose Unitária” 

(Dr.ª Rosário Mesquita) e os “Cuidados Farmacêuticos” (Dr.ª Márcia Paiva) 

Dia 14/1/2016 

Breve apresentação relativa à Unidade de Produção e Manipulação Clínica de 

Medicamentos do hospital (Dr.ª Sameiro Lemos) e ao sector de Gestão de 

Stocks e Aprovisionamento (Dr. Pedro Soares) 

Dia 15/1/2016 

Breve apresentação sobre: “Programa – Antibioterapia EV domiciliária: um plano 

viável?”; funcionamento da UEC e da Unidade de Ambulatório (Dr.ª Ana Luísa 

Pereira) 

Dia 18/1/2016 

a 29/2/2016 

 Serviço de Gestão de Stocks e Aprovisionamento, actividades por mim 

desempenhadas: 

 Registo de consumos; 

 Comparativo de custos; 

 Pedidos de compra dos gases medicinais; 
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5.2. Gestão de Stocks e Aprovisionamento  

 Neste sector é efectuada, sobretudo, a selecção, aquisição e conservação de 

medicamentos, produtos de saúde ou DM [2]. Desta forma, fazem parte das 

competências dos farmacêuticos responsáveis por esta área, a gestão de existências, 

designadamente: 

 Os pedidos de compra, com base em indicadores de gestão e determinados 

critérios; 

 A recepção, a conferência e o armazenamento dos produtos adquiridos;  

 O registo de alguns dos consumos dos serviços clínicos do hospital; 

 Avaliação dos fornecedores; 

  Transmitir a recolha de produtos, quando comunicado pela Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED)/laboratório, e gerir todo 

o processo; 

 O controlo dos prazos de validade; 

 A concessão de empréstimo e pedido de empréstimo a outros Hospitais; 

 Tratamento burocrático dos pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE), 

de Autorização Excepcional (AE) e das solicitações de autorização para inclusão 

de doentes nos Programas de Acesso Precoce (PAP); 

  A requisição de tecidos para transplante; 

 A análise de consumo/rotatividade. 

 Toda esta gestão tem em vista a racionalização dos processos, garantido o 

acesso da medicação ao maior número de doentes possíveis. Amplifica a eficiência na 

distribuição e possibilita a redução dos preços de aquisição, do desperdício e dos custos 

de rupturas [3,4].  

 Registo de devoluções de empréstimos concedidos; 

 Conferência dos produtos recepcionados; 

 Transferência das máquinas de glicémia para os diferentes Serviços 

Clínicos; 

 Recolhas de medicamentos pelo INFARMED IP. 

 Formações, pontuais, para farmacêuticos: 

 Formação sobre “Tratamento de feridas”, promovida pela Urgo 

Medical, no dia 17/2/2016 (Formadora Elisabete Gonçalves); 

 Formação interna para farmacêuticos sobre “Cuidados 

Farmacêuticos”, no dia 23/2/2016 (Dr.ª Márcia Paiva); 

 Formação sobre “Farmacovigilância”, promovida pela Novartis, no dia 

24/2/2016 (Dr.ª Marina Sousa). 
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 É necessário ter-se em consideração que a gestão de existências é um processo 

complexo, com uma forte componente legal e social, o que implica o conhecimento de 

uma série de conceitos para executá-la da melhor forma e com o máximo 

profissionalismo.  

 Uma das bases desses conhecimentos é o FNM e os formulários específicos de 

cada hospital. O FNM, elaborado e avaliado pela CNFT, e o formulário do hospital, 

resultante das diretrizes da CFT do hospital, são a base do modelo de prescrição. Isto 

implica que a seleção e aquisição dos medicamentos sejam realizadas de acordo com o 

estabelecido por estes formulários, excepto nas situações em que não existam 

alternativas terapêuticas válidas para o doente. No formulário, os medicamentos são 

designados pela sua Denominação Comum Internacional (DCI) ou pelo seu nome 

genérico (farmacológico), sendo que apenas inclui os medicamentos com valor 

terapêutico acrescido e custo-efetividade aceitável. Este documento pode incluir 

medicamentos de qualquer uma das classificações legais quanto à dispensa ao público 

(tabela 2) [5,6].  

Tabela 2. Classificações legais dos medicamentos quanto à dispensa  

Classificação 

dos 

medicamentos 

quanto à 

dispensa ao 

público 

1. 

Medicamentos 

sujeitos a 

receita médica 

1.1. Medicamentos de receita médica renovável (dispensável 

em farmácias comunitárias) 

1.2. Medicamentos de receita médica especial 

(estupefacientes e psicotrópicos – dispensável em farmácias 

comunitárias) 

1.3. 

Medicamentos 

de receita 

médica restrita 

a) Destinam-se a uso exclusivo hospitalar 

b) Destinam-se a patologias cujo 

diagnóstico seja efetuado apenas em meio 

hospitalar ou estabelecimentos 

diferenciados com meios de diagnóstico 

adequados 

c) Destinam-se a pacientes em tratamento 

em ambulatório 

1. Medicamentos não sujeitos a receita médica (dispensável em farmácias 

e outros locais autorizados) 

  

Todos os medicamentos que tenham autorização de introdução no mercado (AIM) válida 

em Portugal ou AUE têm um código hospitalar nacional do medicamento (CHNM), 

aprovado pelo Ministro da Saúde e revisto mensalmente pelo INFARMED. Assim, o 

CHNM também é muito usado na gestão de stocks, facilitando a rápida identificação do 

medicamento, respectiva autenticação e rastreabilidade. Dada a sua aplicação geral e 

uma vez que codifica o medicamento, é largamente usado nas comunicações entre 
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diferentes entidades. A nível hospitalar não são usados nomes comerciais, ou seja, todos 

os medicamentos que tenham a mesma DCI, a mesma dose, a mesma apresentação e a 

mesma via de administração, têm o mesmo código. Por exemplo, os comprimidos 

Donepezilo 10 mg têm todos o mesmo CHNM, os orodispersíveis têm outro (tabela 3). 

Podem no entanto existir ainda, situações em que os comprimidos e as cápsulas têm o 

mesmo código.  

Tabela 3. Listagem de CHNMs para medicamentos autorizados, AEs e AUEs (adaptado de 

INFARMED) [7] 

 Este sistema de codificação reduz bastante o número de referências, pois se 

fossem usadas as AIM, uma vez que é por cada apresentação, seriam imensas. No que 

respeita aos medicamentos biossimilares, o hospital codifica-os de maneira diferente, 

dado que no INfARMED têm o mesmo CHNM. Por outro lado, todos os produtos 

farmacêuticos que não são medicamento, não tem CHNM, como é o caso dos DM, que 

são uma tecnologia de saúde. O INFARMED tem desenvolvido uma proeminente 

iniciativa de codificação dos dispositivos disponíveis no mercado português, atribuindo-

lhes um código CDM. De acordo com a legislação publicada no Despacho nº 

15371/2012, no caso de grupos de DM já codificados pelo INFARMED, os hospitais 

apenas podem adquiram os DM que disponham desse código. A autoridade Nacional do 

Medicamento tem tentado registar também os produtos de saúde, especialmente os 

produtos homeopáticos e os produtos multivitamínicos.  

 

     1.2.1. Indicadores de gestão e pedidos de compra   

 A gestão de existências baseia-se, sobretudo, em indicadores de gestão, 

designadamente: 

 Stock mínimo; 

 Stock máximo; 

 Stock de segurança;  

 Ponto de encomenda (PE). 
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 Nos SFA do CHSJ, a encomenda dos produtos é baseada, principalmente, no PE, 

isto é, quando o stock do produto atinge metade do consumo médio mensal. A maioria 

dos produtos tem como PE o consumo previsível a 15 dias, estando parametrizado na 

ficha de cada produto introduzido no programa informático SGICM. O pedido de compra 

(PC) poderá ainda ser feito de acordo com o prazo de encomenda e os consumos, porém 

existem produtos que não podem ser baseados no consumo, como é o caso dos 

antídotos.  

 O PC é realizado pelo assistente técnico (AT) e a sua validação pelos 

farmacêuticos responsáveis pela gestão. A emissão da nota de encomenda (NE) e o seu 

envio ao respectivo fornecedor é efectivado pelo SAP, uma vez que este serviço está 

incumbido do tratamento dos bens ou serviços do hospital. A farmácia apenas dá 

indicações ao SAP do que é necessário, sendo este o responsável por gerir os custos, 

garantindo que o hospital está a comprar os produtos ao mais baixo custo possível. Na 

emissão de despesa, está sempre associado um número de compromisso, que assegura 

a capacidade de liquidação pelo hospital. Ultrapassado o valor de cabimento (estipulado 

de acordo com o orçamento mensal) as notas de encomenda são emitidas sem 

cabimento. 

 Todos os dias, o AT delegado para a tarefa seleciona, no SGICM, uma das 

classes de produtos (41 - medicamentos, 42 – matérias-primas, 43 - produtos 

farmacêuticos) e apenas os armazéns centrais, criando a listagem dos produtos cuja 

existência está abaixo do PE. O AT deve avaliar se o produto já tem PC ou NE [8]. Nessa 

mesma lista, existe uma coluna que corresponde ao stock nominal, isto é, a soma da 

quantidade real mais a quantidade encomendada, devendo ser conferida qualquer 

irregularidade que possa existir, sempre que o stock real está abaixo de metade do PE, 

mesmo já existindo PC/NE. 

 Existem algumas situações, como por exemplo os correctivos da volémia e os 

grandes volumes, que são de gestão automática, sendo por regra emitida uma 

encomenda para o consumo previsível para pelo menos 1 mês, procedendo depois o 

fornecedor a entregas parciais. 

 Os PC para as AUEs são feitos em separado. A encomenda dos estupefacientes 

e psicotrópicos também é feita à parte, pois é obrigatório o preenchimento simultâneo do 

anexo VII (ver anexo I), requerendo um código, carimbo e envio posterior para o 

fornecedor pelo correio. Os pedidos de metadona são igualmente processados de 

maneira diferente. Os doentes internados que estão incluídos no Programa Nacional de 

Substituição, terapêutica com metadona, e que estejam a ser seguidos num Centro de 

Repostas Integradas (CRI), a carência deste fármaco é satisfeita pelo próprio CRI. Deste 
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modo, sempre que na lista surja a metadona nas doses 10 ou 40 mg, o AT deve fornecer 

esta informação ao farmacêutico responsável pela gestão [8]. 

 O PC é feito caso o produto não tenha nem PC já efectuado nem NE, sendo 

expedido para uma listagem própria para ser efetuado o respetivo PC, com base na 

última NE emitida. Em cada produto deve ser colocada a quantidade, o fornecedor, a 

data de entrega (salvo seja produto de gestão automática, a calendarização é feita para o 

2º dia, pois ainda é necessária a validação pelo farmacêutico responsável e emissão da 

NE pelo SAP), informações internas (por exemplo, se foi uma aquisição por ruptura em 

outro fornecedor, o nº de AUE, o nº de anexo VII no caso dos estupefacientes e 

psicotrópicos) e informações externas quando aplicável (como o nº de AUE, nº de Anexo 

VII, entrega urgente, etc.). 

 A validação e autorização do pedido, pelos farmacêuticos responsáveis, requer a 

observação de prováveis variações no consumo de cada produto ou eventuais erros, tais 

como inexistência de calendarização da entrega, trocas de fornecedor, etc. No caso das 

matérias-primas, dada a particularidade de o SGICM apenas contabilizar o consumo do 

produto acabado, a Unidade de Produção e Manipulação Clínica de Medicamentos deve 

comunicar por correio eletrónico aos farmacêuticos responsáveis pela gestão, as 

respectivas necessidades, tendo em conta a necessidade de cumprimento dos pedidos 

mínimos e prazos dos fornecedores. Relativamente à terapêutica com Metadona, depois 

de informado pelo AT, o farmacêutico está incumbido de avaliar as existências, fazendo 

num modelo próprio o pedido ao CRI, sendo enviado por fax e a cópia do relatório de 

envio entregue ao 

farmacêutico encarregado dos 

estupefacientes/psicotrópicos 

[8]. O pedido de compra dos 

gases medicinais é 

processado de uma maneira 

diferente, sendo feito pelos 

farmacêuticos do sector da 

gestão, após o envio dos 

mesmos pelo fornecedor e 

tendo em conta a guia de 

remessa. O número da guia é 

colocado nas observações 

internas e externas (figura 1). 

 A confirmação das entregas é realizada diariamente, pelo AT delegado, de acordo 

com a lista de entregas esperadas para o dia antecedente e não efectuadas, retirada do 

Figura 1. Criação de pedidos de compra no programa 

informático SGICM 
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SGIM. O AT deve contactar os fornecedores que estão em falta com vista ao apuramento 

do motivo do atraso. Caso exista uma ruptura de produto, ou a iminência, que 

comprometa a satisfação das necessidades de consumo, o AT responsável pelas 

compras deverá comunicá-lo ao farmacêutico responsável pela gestão para que o 

mesmo adopte medidas alternativas, como por exemplo, um pedido de empréstimo. 

 Os medicamentos são comprados, pelo CHSJ, aos detentores da AIM ou 

fornecedores que estiverem contratados para o efeito, com base em contratos públicos 

de aprovisionamento (CPA). De acordo com o código dos CPA, existem vários modelos 

de contratação, particularmente [9]:  

 O ajuste directo – regime normal;                

 O Concurso público;    

 O Concurso público – regime especial; 

 O Concurso limitado por prévia qualificação; 

 O Diálogo concorrencial; 

 As Negociações; 

 O Concurso de conceção. 

 Os dois contratos com especial relevância a nível hospitalar são o ajuste directo e 

o concurso público. O ajuste directo é um procedimento pré-contratual em que o hospital 

convida directamente, sem concurso, uma ou várias entidades à sua escolha a 

apresentar uma proposta. Contudo, a despesa nunca pode ser superior a 75 000 

euros/ano (ver anexo II). No concurso público não existe limite de despesa, mas quando 

esta é superior a 209 000 euros, é efectuado concurso a nível europeu no Jornal Oficial 

da União Europeia (ver anexo III) [9].  

  O Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde (CAPS), dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), tem o grosso das especialidades de uso 

corrente e é uma ferramenta facilitadora da aquisição de bens e serviços através de CPA. 

O CAPS permite desburocratizar os procedimentos de aquisição, assegurando a 

transparência nas compras e possibilitando a concorrência entre fornecedores [10]. As 

aquisições realizadas fora do catálogo são mais burocráticas e requerem uma ratificação 

pelo Secretário de Estado da Saúde. 

 Mediante a autorização do CA do produto e da despesa com o mesmo, as 

decisões tomadas pela CFT do hospital e as necessidades reportadas pelos SFA, o SAP 

lança-o a consulta pública, no CAPS, de acordo com a sua tipologia (medicamento, 

serviço, etc.). Posteriormente, o hospital escolherá a entidade que estiver mais 

qualificada para a satisfação dos bens apresentados (entidade que tenha o produto 

registado e obedeça aos requisitos). Sempre que o SAP observe no catálogo um novo 
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fornecedor ou alterações nos preços, avisa o SFA. O catálogo possibilita a comparação 

on-line dos bens que nele constam, para ajudar à decisão de compra. Uma vez que nos 

hospitais tudo funciona por dose unitária, o farmacêutico responsável pela gestão tem de 

avaliar se o produto está adaptado (se tem em cada dose unitária a DCI, a dosagem, o 

prazo de validade, o lote e a via de administração) e caso não esteja, os custos de 

reembalagem que estarão associados. A possibilidade de uso de cassetes de 

medicamentos, para o aparelho de reembalagem FDS, também deve ser tida em 

consideração.  

 Se existir adjudicação do fornecedor com o preço mais baixo, a aquisição ocorre 

por concurso público. A aquisição também pode ocorrer através do modelo de ajuste 

directo por convite ao abrigo de acordo quadro [11], em que a consulta é lançada 

novamente, só para os fornecedores do catálogo ou também para os fornecedores que 

não estavam referidos no CAPS.  

 Se acontecer que as propostas apresentadas sejam idênticas, ou seja, se por 

exemplo 3 fornecedores manifestarem propostas exactamente iguais, segundo a lei 

compra-se 30% a cada um para evitar a criação de monopólios (alternância de 

fornecedores). 

  

     1.2.2.Recepção, conferência e armazenamento dos produtos adquiridos 

 A conferência dos produtos adquiridos prevê as seguintes etapas:  

6) Verificação dos produtos de frio; 

7) O documento de entrega (DE), como a factura ou guia de remessa, é retirado da 

caixa do produto e é feita a validação do destino. Se o produto está dirigido à 

UEC, deverá ser reencaminhado para o farmacêutico responsável por esta 

Unidade. As epoetinas, os hemoderivados e os estupefacientes são 

recepcionados pelo farmacêutico responsável; 

8) Verificação de não conformidades (NC); 

9) Contabilização do produto, colocando um visto no duplicado do DE, na 

quantidade, lote e validade; 

10) Colocação da data, assinatura, hora no caso dos produtos de frio, e carimbar o 

documento; 

11) Entrega dos DE ao AT responsável pela entrada dos produtos, no SGICM 

(entrada por lote e validade). 

 Uma vez realizada a entrada dos bens, os mesmos devem ser enviados para o 

seu local de armazenamento. Se o produto, não tiver como destino o armazém de 

entrada, deve ser emitida, pelo Técnico de Diagnóstico e terapêutica (TDT) incumbido da 
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recepção de encomendas, uma guia de transferência, que será enviada juntamente com 

a medicação. 

 Os citotóxicos são transportados separadamente, devidamente identificados e 

juntamente com um kit de derramamento.  

 Os produtos de frio são igualmente transportados em separado, directamente para 

o Kardex de frio, devendo ser feita a colocação dos produtos neste local, pelo TDT 

delegado.  

 No armazém central os produtos encontram-se separados por especialidades (ex. 

antimicrobianos, dietas lácteas, hemoderivados, etc.) e dentro destes grupos, por ordem 

alfabética. A reposição dos produtos nas prateleiras deve obedecer a esta organização, e 

caso não exista uma posição definida ou o produto a repor seja distinto do produto já 

existente, o farmacêutico responsável pela gestão deve definir a posição do mesmo ou 

avaliar a situação, respectivamente. A disposição dos produtos no devido local é feita 

segundo a metodologia FEFO (First expired, First out), ou seja, aqueles que tiverem um 

prazo de validade superior, são arrumados mais à esquerda e mais atrás, e à medida que 

o prazo de validade seja cada vez menor, vão sendo colocados mais à direita e mais à 

frente [12]. 

 

     1.2.3. Registo de consumos 

 Diariamente, os farmacêuticos do sector da gestão estão encarregados do registo 

de alguns dos consumos dos serviços clínicos do hospital, nomeadamente do circuito de 

gases medicinais acondicionados em cilindro, registando os respectivos consumos por 

lote da distribuição interna, no SGICM (figura 2). Por outro lado, o ar medicinal pode ser 

também obtido das tomadas 

existentes em cada serviço, 

formado a partir da mistura do 

oxigénio com o azoto, que se 

encontram acondicionados nas 

respectivas cisternas. Assim, no 

final de cada semana, é 

efectuado o registo da produção 

deste ar, através de uma ficha 

de manipulados, e só depois é 

feito o débito do consumo, de 

acordo com as tomadas 

existentes em cada local.  

Figura 2. Registo de consumos no programa informático 

SGICM 
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 A distribuição das máquinas de glicémia, solicitadas pelos vários serviços, 

também é controlada pelos farmacêuticos desta área, registando todos os aparelhos que 

são enviados.  

 

     1.2.4. Avaliação dos fornecedores 

 No meio hospitalar existem dois tipos de fornecedores. Os fornecedores internos, 

outros serviços aos quais o SFA solicita bens ou serviços (aprovisionamento, hotelaria, 

etc.) e os fornecedores externos, como a indústria. Comummente, a avaliação é feita 

através de inquéritos de satisfação, facultados pelos respectivos fornecedores.  

 Os fornecedores externos são ainda avaliados de acordo com determinados 

parâmetros, definidos pelo hospital, como: o número de rupturas, NC e a resposta a 

pedidos de devolução ou troca de produtos em final de validade ou com a mesma já 

ultrapassada.  

 Inicialmente todos os fornecedores têm 100% na avaliação. Consoante o grau da 

falha de procedimento (se é necessário mudar de fornecedor, se é necessário restringir a 

prescrição, se não existem alternativas, etc.), a penalização é diferente. 

 Existe um formulário de cálculo próprio, que tem em conta o somatório dos 

fornecimentos para dar proporcionalidade à escala: 

100 - [(Ʃpenalizações + Ʃbonificações) / Ʃ fornecimentos) x 100] 

Tabela 4. Parâmetros de avaliação dos fornecedores 

Rupturas 

 Qualquer situação de falha do procedimento total ou parcial que 

obrigue a alterações (não fornecimento da quantidade desejada que 

comprometa o SFA); 

 O demérito é em função da medida corretiva das rupturas; 

 Tido em consideração que a calendarização da encomenda é feita 

para o dia seguinte ao pedido, e os fornecedores têm prazos de 

entrega contratualizados. 

NC 

 Todas as situações/condições que, sem responsabilidade imputável 

ao CHSJ, impeçam o uso do produto, como irregularidades do produto 

e da entrega (DE mal identificados ou falta de documentos, recolhas 

de lote por mau transporte, etc.); 

 Por indeferimento ocorre penalização, por número de NC. 

Resposta a 

pedidos de 

Devolução 

 Tido em consideração que os fornecedores não aceitam a devolução 

de doses unitárias, apenas de embalagens completas; 

 Normalmente a indústria aceita devolução até 3 meses, após o prazo 

de validade do produto ter expirado (mas existem exceções, como 3 

meses ou até 1 ano antes). 
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 O valor final da pontuação tem em consideração 20% da nota do ano anterior e 

80% do ano corrente. De acordo com o percentual obtido, é atribuído ao fornecedor uma 

classificação (A, excelente, a D, insuficiente) [13].  

 Esta avaliação é feita anualmente, até ao final do mês de Janeiro, e reflete a 

duração do ano civil, pois o efeito prático é pouco notório. Efectivamente, se um produto 

for exclusivo ou se existem vários genéricos, mas o produto é o mais barato, mesmo o 

fornecedor tendo um D, segundo a Lei a instituição pública tem de continuar a comprar a 

este fornecedor. 

 No caso dos fornecedores de produtos de AUEs, não se considera a “Resposta a 

pedidos de Devolução” na avaliação. 

 

     1.2.5. Recolha de produtos 

 Sempre que o farmacêutico incumbido da gestão receba um comunicado de 

recolha de produto pelo INFARMED/laboratório, quer por lote quer total, deve transmitir a 

respectiva recolha (via correio eletrónico e oralmente no caso do centro de validação), 

competindo ao farmacêutico responsável por cada serviço certificar-se da comunicação 

ao serviço clínico e da devolução dos produtos a recolher.  

 Aquando da recolha da totalidade das devoluções, o farmacêutico do sector da 

gestão comunica à autoridade do medicamento/laboratório, a quantidade a devolver. A 

devolução de produto, no SGICM, é feita pelo AT, sendo que o produto fica a aguardar 

recolha pela entidade competente no armazém de recepção de encomendas [14]. 

 

     1.2.6. Controlo dos prazos de validade 

 Na primeira semana de cada mês, o farmacêutico do sector da gestão imprime, a 

partir do SGICM, uma lista com os lotes de produtos em que a validade expira nos 

próximos 2 meses. A lista dos produtos reembalados cuja validade termina no final do 

mês é da competência do farmacêutico responsável pela reembalagem. Ambas as listas 

são enviadas para os armazéns satélites dos SFA, sendo o controlo dos prazos de 

validade supervisionado pelo farmacêutico responsável por cada local. 

 Se não for previsível o consumo destes produtos, a devolução ao fornecedor é 

feita pelo farmacêutico da gestão, antes que a validade caduque. Se estiver previsto o 

consumo, no armazém central durante a preparação da Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária, estes bens, devidamente identificados pelo TDT munido da lista, devem 

ser os primeiros a ser cedidos. Só se não existirem alternativas, é que são enviados para 

o stock dos serviços clínicos.  

 É igualmente impressa, na última semana de cada mês, uma lista dos 

medicamentos em que a validade termina no final desse mês. Estes produtos são 
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imediatamente postos de parte, caso existam outros com maior validade. Mediante a 

quantidade a devolver, o AT solicita a devolução ao fornecedor que pode ou não aceitar. 

Caso o laboratório aceite a devolução, a quantidade a devolver é registada no programa 

dos SFA, e os produtos são enviados com a respectiva guia para o armazém de 

recepção de encomendas. No momento da recolha, é emitido o documento de transporte 

e a cópia assinada da devolução ao fornecedor é arquivada, até posterior emissão da 

respectiva nota de crédito/troca de produto. Caso não seja aceite a devolução, é 

solicitada pelo AT, a anulação da devolução do produto ao Director do Serviço, 

fornecendo o código, a designação do produto, a quantidade bem como a resposta do 

laboratório, se necessário, e solicitando a respectiva inutilização.  

 Se em qualquer momento for detectado um produto com prazo de validade 

caducado, o mesmo deve ser separado e feito o pedido de devolução, pelo AT, ao 

laboratório, sendo o procedimento análogo ao que já foi descrito [15]. 

 

     1.2.7. Concessão ou pedido de empréstimo a outros Hospitais 

 A concessão de empréstimo e o pedido de empréstimo são apenas realizados 

entre instituições públicas. Desta forma, as instituições privadas (laboratórios, instituições 

de saúde ou distribuidores privados) não estão contempladas.  

 Os farmacêuticos do sector da gestão, ou o farmacêutico responsável pelo serviço 

quando estes não estejam presentes, estão incumbidos de efectivar os pedidos de 

empréstimo dos outros hospitais, caso o nível de existências possibilite esse auxílio. 

Após a emissão da guia de empréstimo, o TDT prepara o produto a ser cedido à 

instituição requerente. A emissão do documento de transporte é efectuada pelo AT, ou 

pelo farmacêutico quando este não esteja presente, devendo ser assinado pela pessoa 

que cedeu e a que recolheu. O AT deve ainda digitalizar e arquivar o documento numa 

pasta de partilha própria (Rockford), atribuindo ao ficheiro uma numeração do 

empréstimo concedido (EC). Compete igualmente ao AT, no fim de cada mês, enviar a 

cada instituição a respectiva lista com os empréstimos pendentes de devolução. Aquando 

da devolução, após a conferência do produto, lote, validade e quantidade, o farmacêutico 

responsável pela gestão regulariza a reposição no SGICM, de acordo com o número de 

EC, colocando o número da devolução de empréstimo concedido (DEC) no documento. 

Com base no DEC, o AT digitaliza e arquiva o documento no Rockford, atribuindo ao 

ficheiro a numeração da DEC.  

 Em casos pontuais, em que existe a necessidade de colmatar uma ruptura, o 

farmacêutico pode pedir um empréstimo de produto a outro hospital e caso seja 

acordado, deve preencher um formulário próprio e enviar o mesmo à instituição 

contactada. Aquando da recepção, a verificação do empréstimo é realizada pelo TDT 
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responsável pelo balcão, com base na cópia do formulário. Posteriormente, o 

farmacêutico do sector da gestão regista o empréstimo obtido (EO) no sistema, 

colocando no documento de empréstimo o número de EO correspondente, competindo 

ao AT a digitalização e arquivo. O farmacêutico é igualmente responsável pelo pedido de 

transporte para recolha de EO. Este pedido de transporte pode ser feito ao serviço de 

garagem ou aos administrativos da urgência (este último, com uma “requisição de 

transporte urgência” e envio do mesmo formulário para a urgência). A segunda cópia do 

formulário de EO também acompanha a recolha. A regularização dos EO pendentes de 

devolução é feita, no fim de cada mês, pelo farmacêutico do sector da gestão, mediante 

as possibilidades dos SFA. Mais uma vez, a preparação é realizada pelo TDT. O 

farmacêutico requisita o transporte ao serviço de garagem e aquando da recepção do 

documento da devolução, o AT digitaliza-o e arquiva-o [16].  

 

    1.2.8. Pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE) e de Autorização 

Excepcional (AE) 

 A colocação de medicamentos no mercado requer a concessão de AIM, podendo 

ser comercializados em diferentes locais consoante o tipo de procedimento de obtenção 

da autorização. O sistema Europeu pressupõe 4 procedimentos: o procedimento 

centralizado (AIM válida em todos os Estados-membros da União Europeia, aprovada 

pela Agência Europeia de Medicamentos, a EMA); o procedimento de reconhecimento 

mútuo (existe um alargamento do registo); o procedimento descentralizado (quando o 

registo só é feito em alguns países) e o procedimento nacional (AIM válida apenas em 

território nacional) [17]. 

 Os pedidos de AUE ao INFARMED, validados pelo farmacêutico do sector da 

gestão e apresentados pelo Diretor Clínico, são efectuados quando os medicamentos 

não têm AIM válida em Portugal.  

 Os pedidos de AUE, para cada produto, podem ser de alínea [18,19]: 

a) Medicamentos que estejam no FNM ou que sejam extra-FNM mas possuam AIM 

em país da União Europeia. São produtos de uso geral, sendo o pedido 

apresentado durante o mês de Setembro. A validade da autorização caduca a 31 

de dezembro do ano para o qual é cedida a AUE. 

b) Produto sem registo em país conhecido pela EMA, concedido doente a doente. 

Normalmente para produtos em ensaio clínico, com efectividade e benefício 

clínico reconhecido, pois deve estar salvaguardada a segurança. Geralmente são 

medicamentos em fase III (pontualmente em fase II) ou seja, o produto testado já 

se aproxima do que pode ser comercializado. O pedido é feito em qualquer altura 
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do ano, tendo a autorização uma validade que coincida com a duração do 

tratamento para o qual foi solicitada, com um limite máximo de 1 ano corrido. 

 A atribuição da AUE a um distribuidor é baseada numa espécie de concurso por 

prévia qualificação, em que primeiro avalia-se a capacidade de este conseguir cumprir 

com a necessidade do hospital. O farmacêutico responsável pela gestão envia uma 

tabela com a previsão de consumo para o ano, para diferentes distribuidores, e 

consoante a melhor proposta são enviados os pedidos de AUE ao INFARMED. Contudo, 

na importação de produto, o preço não é o critério determinante. 

 Na solicitação de AUE é sempre requerido o preenchimento de um impresso de 

uso obrigatório (ver anexo IV), mais uma justificação clínica (ver anexo V) caso seja um 

produto de alínea b), evidenciando a ausência de alternativa terapêutica no mercado [19]. 

No caso dos hemoderivados, é necessário também um certificado de libertação do lote.  

 O farmacêutico do sector da gestão está ainda incumbido do requerimento das 

AUE de alergenos de fabrico industrial, em que o pedido é feito de forma semelhante, 

mas com algumas particularidades, como a possibilidade de a AUE incluir mais do que 

um alergeno [20].  

 Para que um medicamento seja introduzido na prática clínica dos hospitais do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve demonstrar que é custo-efectivo. Efectivamente, 

a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos implica uma avaliação 

fármaco-terapêutica e farmacoeconómica [21], uma vez que todos os produtos cedidos 

pelo SNS são comparticipados a 100% e é necessário garantir a sustentabilidade e 

desempenho deste serviço.  

 O INFARMED criou o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 

(SiNATS), realizado antes da decisão de financiamento pelo SNS e como suporte dessa 

decisão (ver anexo VI). Este sistema possibilita a avaliação de medicamentos, DM, 

intervenções cirúrgica, cuidados de suporte, etc. A avaliação fármaco-económica, 

realizada pela Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde (CATS) e pedida pelos 

titulares de tecnologias, permite avaliar o custo de um fármaco ou da estrutura de custos 

de um tratamento/tecnologia de saúde, sobretudo. Pode ser baseada na análise de 

estudos de custo-benefício (mais usada, possibilitando a comparação de custos de 

tratamento inovadores fase aos existentes, figura 3), estudos de custo-efectividade (já 

não existe um comparativo) e estudos de custo-utilidade (custo de uma intervenção, 

tratamento) [22,23]. 
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 O INFARMED avalia e emite pareceres, sendo que só o governo contratualiza. A 

população a tratar afecta bastante o preço que vai a aprovação e, sobretudo, a 

disponibilidade para pagar. O financiador público está disposto a aprovar custos de 

tratamento superiores que equilibrem o valor incremental reconhecido, estipulando 

preços máximos de aquisição. As avaliações do custo-benefício são obtidas por x euros/ 

AVAQ (anos de vida ajustados pela qualidade), segundo a equação: 

Rácio do custo estimado incremental = 
                                         

                                   
= x €/AVAQ 

 O parâmetro AVAQ é um indicador de saúde de excelência, sendo determinado 

nos ensaios clínicos, através da avaliação da qualidade de vida.  

 A solicitação de AE é feita para medicamentos com AIM válida em Portugal, sem 

regime de comparticipação mas em que se encontra pendente um pedido de avaliação 

prévia. As AE são enviadas pelo farmacêutico do sector da gestão, mediante proposta do 

médico responsável pelo tratamento, autenticada pelo Director Clínico e com parecer 

favorável da CFT (ver anexo VII). São pedidas doente a doente, devendo incluir uma 

justificação clínica da necessidade da autorização [24]. O pedido é avaliado pela Direção 

de Avaliação de Medicamentos (DAM), do INFARMED [25]. Com esta autorização, de 

uso exclusivo hospitalar, é assegurada a despesa do fármaco com o doente.  

 Porém, dado que os medicamentos nem sempre curam doenças e mesmo dando 

qualidade dificilmente serão efectivos na totalidade da população a tratamento, é 

fundamental uma partilha de risco, em que os médicos comunicam se efectivamente 

existiu custo-benefício. Assim, a comunicação permite incentivar a indústria a não 

promover o uso em mais doentes que não aqueles em que se justifique. Contudo, esta 

partilha de risco raramente acontece. 

 

     1.2.9. Programas de Acesso Precoce  

 Os PAP permitem o fornecimento gratuito de medicamentos, pelo titular dos 

direitos do medicamento/AIM, às entidades hospitalares do SNS (tem-se alargado 

também aos privados), sendo destinados a uso exclusivo em ambiente hospitalar. Este 

Benefício    

Custo do tratamento (€) 

Maior parte da 

inovação 

Fármaco dominante 

(ideal, menor custo 

e maior benefício) 
Estudos de 

minimização 

de custo 

Produto de referência 

Figura 3. Análise da relação benefício/custo. Nota: O comparador é sempre o produto de 

referência. Quando um produto é inovador, o benefício é maior, mas por norma o custo 

também. 
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programa possibilita o acesso a fármacos para uso humano, sem AIM em Portugal ou 

com AIM válida no nosso país mas sem decisão de aquisição pelo SNS.  

 Caso o medicamento não tenha AIM válida no nosso país, o farmacêutico 

responsável pela gestão deve validar o pedido ao INFARMED de AUE para doente 

específico, mediante prévia autorização pelo órgão máximo de gestão e parecer da CFT, 

assegurando o cumprimento de todas as condições expostas. Para que o medicamento 

seja utilizado no âmbito da PAP, o titular dos seus direitos deve fazer o pedido ao 

Concelho Directivo do INFARMED. Dos vários parâmetros que o requerente tem de 

mencionar, salientam-se: 

 A forma farmacêutica do medicamento, a composição quantitativa e qualitativa de 

todos os componentes; 

 A indicação dos estados membros em que foi apresentado pedido de AIM ou 

indicação da data previsível para submissão do pedido de AIM (caso não tenha 

sido submetido); 

 Estimativa do número de doentes que irão efectuar o tratamento; 

 O resumo das características do medicamento e folheto informativo; 

 Condições de utilização (quantidade de medicamento a utilizar, a dose diária, 

precauções na utilização, critérios de exclusão e inclusão de doentes, etc.); 

 Condições de recolha de informação (aprovadas pela Comissão de ética 

competente) … 

 Após a notificação pelo INFARMED, o requerente de autorização para PAP deve 

facultar ao hospital os dados farmacológicos, toxicológicos, químico-farmacêuticos e 

clínicos relevantes. Deve fornecer igualmente as condições de recolha de informação e 

as condições de utilização, aprovadas pelo INFARMED. 

 As notas de encomenda do hospital, enviadas ao titular do medicamento, devem 

ter como anexo o comprovativo de aprovação do pedido de AUE para doente específico, 

o número da AUE e o código do doente. Após a validação da documentação pelo titular, 

a medicação é fornecida nos períodos estabelecidos, até que ocorra progressão de 

doença ou toxicidade inadmissível. Quando o número máximo de doentes previstos para 

tratamento é atingido, ou quando a data estipulada pelo INFARMED para pedidos de 

AUE no âmbito deste programa é ultrapassada (válida durante 6 meses), a aquisição pelo 

hospital passa a ter encargos. 

 Caso o medicamento tenha AIM válida no nosso país mas sem decisão de 

aquisição pelo SNS, o procedimento é o mesmo mas com adaptações, nomeadamente 

não sendo necessário o fornecimento pelo titular da AIM, ao INFARMED, de dados de 
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segurança e eficácia demonstrados em ensaios clínicos precedentes. Nesta situação, o 

hospital deve ainda fazer um pedido de AE, fundamentada clinicamente [26].  

 

     1.2.10. Requisição de tecidos para transplante 

 O IPST, Instituto Português do Sangue e da transplantação, possui um banco de 

tecidos humanos, disponibilizando-os para aplicação clínica, com todas as garantias de 

qualidade e segurança. Cabe ao farmacêutico responsável pela gestão fazer o pedido, a 

este instituto, de tecidos para transplante, como por exemplo de membrana amniótica. 

 

     1.2.11. Análise de consumo/rotatividade 

 Uma vez que existe uma grande variedade de artigos armazenados e como para 

cada tipo de produto existem várias unidades, torna-se imperativo que o farmacêutico 

desta área realize uma gestão mais cuidada dos que apresentam maior relevância em 

termos de valor financeiro investido. 

 A análise ABC é um exemplo deste tipo de análise de consumo/rotatividade, 

possibilitando a determinação das classes em que se inserem os produtos (Classes 

A,B,C). Os itens de classe A são os que apresentam maior impacto económico, isto é, 

maior valor financeiro investido. É nesta classe que em regra se deve concentrar a 

maioria dos recursos da gestão.  

 Assim, este tipo de análise possibilita a optimização da aplicação dos recursos 

financeiros e evita desperdícios ou aquisições indevidas. 

 

     1.3. Formações para Farmacêuticos 

 Durante o meu estágio no CHSJ, tive a oportunidade de participar em formações 

internas para farmacêuticos. Considero que foram relevantes pois o conhecimento não é 

estático e é sempre bom conhecer outras áreas de actuação. Seguidamente, descreverei 

sucintamente a informação retida. 

 

     1.3.1.Tratamento de feridas 

 As feridas podem resultar de um processo crónico ou agudo, comprometendo a 

integridade e continuidade da pele. Assim, a Urgo Medical desenvolveu uma tecnologia 

que torna o tratamento deste tipo de feridas mais fácil e rápido. Sabe-se que a 

cicatrização ocorre muito melhor em meio húmido. A tecnologia Lípido coloidal, TLC, 

possibilita o tratamento em ambiente húmido, substitui o epitélio, ajuda à migração dos 

fibroblastos, não adere ao leito da ferida e permite uma absorção na vertical, não 

havendo extravasamento de exsudado, com consequente degradação da pele sã. 

Consiste numa malha de poliéster conformável, não oclusiva, impregnada com 
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substâncias gordurosas e partículas de hidrocolóide. Trata-se de uma forma alternativa à 

gaze gorda tradicional, que tipicamente seca ao fim de um certo tempo, sendo dolorosa 

de retirar e removendo o tecido de granulação, comprometendo desta maneira o 

processo de cicatrização. A Urgo Medical disponibiliza uma série de pensos com esta 

solução inovadora, identificados com cores distintas, consoante o fim a que se destinam 

[27].  

 

     1.3.2. Cuidados Farmacêuticos  

 A prática de Cuidados Farmacêuticos nos SFA do CHSJ é uma realidade em 

expansão, estando a ser desenvolvidos vários meios de auxilio a esta actividade, como 

as bases de dados internas.  

 São 4 os pilares deste tipo de processo: a intervenção farmacêutica; a informação 

de medicamentos; as actividades de farmácia clínica e a farmacovigilância. A intervenção 

farmacêutica consiste em registar tudo que é alertado durante a validação das 

prescrições, isto é, alertas de estabilidade/compatibilidade de bolsas, de alterações de 

dose, forma farmacêutica… Muitas vezes, também são feitos pedidos de informação de 

medicamentos aos farmacêuticos hospitalares. Desta maneira, uma base de dados com 

as perguntas frequentes e as respectivas respostas, torna-se uma ferramenta útil, 

possibilitando o acesso e transmissão da mesma informação, validada e concisa. As 

actividades de farmácia clínica, em que o farmacêutico está integrado numa equipa 

multidisciplinar, pressupõem o apoio técnico e consultivo deste profissional, durante a 

participação em comissões e o acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes. A 

farmacovigilância consiste na detecção, avaliação e prevenção de RAM, bem como da 

falta de eficácia da medicação. 

 Todo este processo encontra-se condicionado pelo pequeno número de registos, 

a falta de aceitação por parte de outros profissionais de saúde e a dificuldade de acesso 

ao processo clinico dos doentes. Contudo, o SFA do CHSJ está a fazer um esforço para 

colmatar essas dificuldades e no futuro, pretende criar a “Consulta do Farmacêutico”.  

 

     1.3.3. Farmacovigilância 

  A farmacovigilância é vital para a protecção da saúde pública. Possibilita a 

diminuição das admissões hospitalares, do número de mortes e do custo social. Desta 

forma, na formação aprendi um conceito muito importante, que as RAM são reacções 

nocivas e não intencionais a um fármaco dentro e fora dos termos da AIM. Deste modo, o 

mau uso, o abuso, a exposição ocupacional e os erros de medicação devem ser 

notificados. Aprendi ainda que todas as novas substâncias activas, medicamentos que 

necessitam de estudos de segurança pós-autorização e todos os medicamentos 
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biológicos, devem estar mencionados numa lista de monitorização adicional e 

devidamente identificados. Assim, permite estimular a notificação por parte dos 

profissionais de qualquer suspeita de RAM. 

 O envolvimento do doente no processo de notificação é fundamental, podendo ser 

feita a notificação no portal de RAM, do INFARMED, tanto pelo profissional de saúde 

como pelo próprio utente [28]. Os titulares de AIM, também têm responsabilidades nesta 

área, devendo igualmente recolher e registar todas as suspeitas, bem como garantir a 

rastreabilidade e seguimento dessas reacções. 

 

     1.4. Conclusão  

 Na medida em que durante o curso o contacto com a área da gestão é escasso, 

estava receosa que não conseguisse responder aos desafios propostos. Por outro lado, o 

Sector da Gestão de Stocks e Aprovisionamento era uma competência do farmacêutico 

hospitalar que desconhecida. Porém, esta área de formação superou as minhas 

expectativas. Embora fosse o departamento que menos conhecia, penso que também 

possibilitou uma maior aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Efectivamente, o 

estágio não tem só como objectivo aplicar os conhecimentos adquiridos, mas também 

permitir o desenvolvimento de novas capacidades, que é o que nos distingue e valoriza.  

 Muitas vezes, erradamente, o serviço de gestão pode ser confundido com uma 

actividade meramente administrativa. Contudo, para gerir a medicação é necessário 

conhecer os medicamentos, perceber as doses habitualmente utilizadas ou os esquemas 

posológicos usuais, para estabelecer as necessidades. Por outro lado, muitas vezes é 

através da análise dos consumos que se detecta quando os medicamentos estão a ser 

usados erradamente ou abusivamente. Não esquecendo também que os preços dos 

medicamentos são cada vez mais elevados e o orçamento estreito, é imperativo saber 

distinguir o prioritário do prescindível, acarretando um espirítico crítico. Por tudo isto, e 

associando a sua forte componente legal em constante atualização, é uma área que 

requer igualmente uma formação contínua, tal como acontece nas outras valências de 

um serviço farmcêutico. Os farmacêuticos responsáveis por este sector podem e devem 

esclarecer os restantes profissionais de saúde, sempre que surjam dúvidas que possam 

estar relacionadas com o fármaco, seja a sua forma de administração, estabilidade, 

conservação, possíveis incompatibilidades, bem como outras alternativas terapêuticas 

disponíveis. 

  Uma vez que a formação foi restrita a um único serviço farmacêutico, considero 

que o estágio aprofundou bastante os meus conhecimentos relativos à gestão hospitalar. 

Aprendi técnicas de análise de consumo, como comparar preços de diferentes produtos, 

descobri funcionalidades que desconhecia existirem no Excel e novas formas de 
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pesquisa de informação, nomeadamente no National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) e na American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). A 

oportunidade de participar em acções de formação para farmacêuticos do CHSJ também 

constituiu uma mais-valia. Todavia, por vezes a indisponibilidade de um computador que 

tivesse acesso ao programa SGICM e à pasta de partilha dificultou o fluxo do estágio, 

dado que estas duas ferramentas são essenciais para se poder trabalhar no sector da 

gestão. Outro ponto menos positivo do estágio foi a impossibilidade de rotatividade pelos 

diversos serviços, o que condicionou um pouco o conhecimento das outras áreas da 

farmácia hospitalar. Porém, tenho a consciência que se assim fosse possível, teria sido 

impossível assimilar toda esta informação sobre o serviço de gestão.  

 Em conclusão, acredito que este estágio foi essencial para o futuro desempenho 

do exercício farmacêutico hospitalar de uma forma competente e consciente. Mas acima 

de tudo, evidenciou que a gestão da medicação realizada pelo farmacêutico hospitalar é 

do maior interesse público, garantido o bom uso do medicamento, a saúde pública e a 

satisfação das necessidades do doente. Este profissional de saúde faz com que “os 

gastos em saúde sejam um investimento e não um mero consumo” [29]! 
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2. PARTE 2 - APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

 Pontualmente, tendo em vista uma melhor compreensão das actividades 

desempenhadas por um farmacêutico hospitalar e como objectivo o aprofundamento dos 

meus conhecimentos, foram-me colocados alguns desafios e foi-me solicitado que 

realizasse alguns trabalhos. Assim, nesta parte serão apresentados cada um dos 

trabalhos por mim executados.   

 

     2.1. Caso clínico 

 Um senhor que deu entrada no Serviço de Pneumologia encontra-se com dieta 

mole, pois não consegue engolir. A situação é temporária, devida à radioterapia em 

consequência de uma neoplasia no esófago. Uma vez que o doente tem tuberculose, 

foram-lhe prescritos previamente tuberculostáticos em xarope. Dada a sua situação 

actual, foi-lhe prescrita uma nova medicação, sendo necessário o ajuste da via de 

administração pelo facto de o senhor não conseguir deglutir formas sólidas. Deve 

igualmente ser tido em consideração que como o doente já faz alguma medicação via 

injectável, esta via não será a mais confortável e indicada. A resposta a este caso clínico 

está representada na tabela 5 [30,31]: 

Fármacos prescritos (formas orais sólidas): 
Vias alternativas de administração 

possíveis 

Isoniazida 300 mg 

(bactericida contra os bacilos da tuberculose 

activos e bacteriostático em bacilos da tuberculose 

que não estão em divisão activa) 

 Suspensão oral – pulverização de 

um comprimido de 300 mg e 

dispersão em 10ml de água. 

Pirazinamida 1500 mg 

(ação bactericida sobre os bacilos tuberculosos 

intracelulares) 

 Abertura de 3 cápsulas de 500 mg 

(à semelhança do que se sucede 

em pediatria) 

Etambutol 1200 mg 

(bactericida que actua seletivamente sobre as 

micobactérias intra e extracelulares típicas 

humanas) 

 Suspensão oral – pulverização de 3 

comprimidos de 400 mg e dispersão 

em 15 ml de água 

Rifampicina 600 mg 

(usado para bactérias extracelulares de 

crescimento rápido, bactericida em meio 

intracelular e contra M. tuberculosis de crescimento 

lento ou intermitente) 

 Xarope 100 mg/5ml – usados 30 ml 

do xarope de rifampicina 

 

 

Tabela 5. Fármacos prescritos e respectivas vias alternativas de administração 
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       2.2. Trabalho de pesquisa 1: Transplante de membrana amniótica 

 Uma vez que o pedido de membrana amniótica (MA) é feito no sector da gestão, e 

como desconhecia os casos em que esta membrana é usada, foi me proposto que 

descobrisse a aplicação deste tipo de tecido. 

 A MA é a camada mais interna da placenta, obtida a partir de cesarianas electivas 

em grávidas sem qualquer doença infeciosa, sendo processada laboratorialmente e 

congelada. Contém uma única camada de células epiteliais idênticas às da epiderme, 

sobre uma membrana basal espessa e uma matriz estromal avascular, rica em colagénio 

(dos tipos I, III, IV, V e VII), fibronectina, elastina e laminina. As suas propriedades 

biológicas compreendem a epitelização dos tecidos lesados (restaura o epitélio pois 

facilita a adesão e migração das células epiteliais basais), diminuição da inflamação, da 

dor e promoção da cicatrização do epitélio sem sequelas. Deste modo, é usada em 

oftalmologia e em cirurgia plástica e reconstrutiva [32]. Efectivamente, o transplante de 

MA tem vindo a ser utilizado no tratamento de queimados (como substituta temporária da 

pele, na forma de penso), em úlceras dos membros inferiores, em cirurgias pélvicas e 

vaginais [33]. 

 São diversas as aplicações oculares descritas, designadamente nas situações em 

que pode ocorrer deficiência de células estaminais límbicas [33,34]: 

 Descemetocelo (úlcera da córnea, em que há perfuração); 

 Queimaduras químicas e térmicas; 

 Ceratopatia bolhosa (edema da córnea devido a trauma perfurante e a 

procedimentos cirúrgicos); 

 Síndrome de Stevens-Johnson (pode ocorrer inflamação da superfície ocular); 

 Reconstrução da superfície conjuntival nos casos de tumores da conjuntiva, 

cirurgia de tratamento de pterígeo (lesão devida à proliferação fibrovascular), 

simbléfaro (aderência das pálpebras ao globo ocular), glaucoma, etc. 

 Resumidamente, as propriedades deste tecido são únicas, não induzindo rejeição 

imunológica e sendo a taxa de complicações baixa [35]. 

 

      2.3. Trabalho de pesquisa 2: Processo de produção de vaselina líquida 

esterilizada 

 Dado que actualmente no mercado não existe disponível vaselina líquida 

esterilizada e para fazer fase às necessidades, o CHSJ planeia passar a produzir este 

tipo de vaselina. Assim, foi-me solicitado que descobrisse o método ideal para a 

esterilização deste emoliente/protector.  

 A vaselina líquida deve ser esterilizada por calor seco (estufa), em pequenas 

quantidades e, idealmente, acondicionadas em caixas de Petri de vidro, de modo a 
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formarem uma camada pouco espessa [36-38]. O tempo de exposição recomendado é 

120 minutos, a 160ºC [37,39].  

 O controlo de qualidade da esterilização é igualmente fundamental. Assim, é 

usado como indicador biológico cepa de Bacillus subtilis (ATCC 9372) [38-40]. 

 

       2.4. Trabalho de pesquisa 3: Estudos sobre 3 fármacos usados nos Programas 

de Acesso Precoce a medicamentos  

 Com a finalidade de perceber a indicação clínica de alguns dos fármacos usados 

nos PAP, que tipos de autorizações possuem e que estudos existem que suportem a sua 

utilização, realizei um trabalho sobre três fármacos. Este trabalho de pesquisa encontra-

se em anexo (anexo VIII).  

 

      2.5. Trabalho em Powerpoint 1: Método de gestão de stocks FEFO 

 Nos hospitais os medicamentos são armazenados em diferentes locais e existem 

vários fornecedores. Desta forma, como se encontram distribuídos por diferentes serviços 

clínicos e sendo o controlo do prazo de validade crítico, os SFA devem garantir a 

remoção dos produtos em stock fora do prazo, impedindo a sua dispensa ou distribuição. 

 A metodologia FEFO possibilita um maior controlo da entrada e saída dos 

produtos, permitindo uma correta gestão dos lotes e dos prazos de validade. Em anexo 

encontra-se disponível o powerpoint que desenvolvi para os SFA do CHSJ (ver anexo 

IX). 

 

       2.6. Trabalhos em Powerpoint 2: Parâmetros avaliados para inclusão de 

doentes nos Programas de Acesso Precoce 

 Com vista a uma melhor compressão dos PAP, foi-me solicitado que realizasse 3 

trabalhos em powerpoint sobre os critérios de inclusão de doentes nesses programas, no 

caso dos medicamentos Nivolumab, Idelalisib e Idarucizumab (ver anexo X). 

 As informações que constam nestes trabalhos foram retiradas dos critérios 

estabelecidos pelos respectivos titulares dos medicamentos, fornecidos ao CHSJ. 

 Resumidamente, permitiu aferir que os modelos para inserção de doentes nos 

PAP são bastante distintos entre os vários laboratórios, mas ajudou a compreender como 

são processados os pedidos e os critérios avaliados. 

 

       2.7. Trabalho em Excel: Comparativo de custos mensais de medicamentos 

usados no tratamento da Esquizofrenia 

 Os farmacêuticos do sector da gestão muitas vezes necessitam de efectuar 

comparativos de custos entre os diferentes medicamentos, para perceberem qual a 
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alternativa terapêutica com menor custo directo de aquisição. Assim, com o propósito de 

compreender como estas comparações são feitas, foi-me proposto que comparasse em 

excel, três fármacos injectáveis usados no tratamento da esquizofrenia (a paliperidona, a 

risperidona e o aripiprazol). 

 Um dos principais problemas com que me deparei foi que para cada substância 

activa existiam diferentes dosagens, o que complicava a comparação. Assim, a melhor 

forma de solucionar essa dificuldade, foi a apresentação dos custos para a dose mínima, 

para a dose usual e para a dose máxima dos respectivos fármacos.  

 Tendo em conta que a paliperidona e o aripiprazol são administrados 

mensalmente e a risperidona de duas em duas semanas [30], através da análise da 

tabela, a risperidona é o fármaco que apresenta um menor custo/doente/mês.  

 A tabela que realizei é mais complexa que o habitual, pois tem mais parâmetro 

que aqueles que são normalmente analisados, mas resulta de um esforço pessoal para 

fazer fase ao desafio proposto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Comparativo de custo mensal de 3 fármacos usados no tratamento da 

esquizofrenia. Nota: A risperidona é o medicamento com melhor custo/doente/mês, para as 

3 doses analisadas. 

Xeplion ® (Janssen-Cilag International N.V.) | Risperdal Consta® (Janssen Farmacêutica Portugal, Lda.) | Abilify 

Maintena ® (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.) 
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4. ANEXOS  

Anexo I: Modelo do Anexo VII 
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Anexo II: Ajuste directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE: Contratação Pública. Acessível em: http://www.base.gov.pt. [acedido em 20 de Janeiro de 

2016]. 
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Anexo III: Concurso Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BASE: Contratação Pública. Acessível em: http://www.base.gov.pt. [acedido em 20 de Janeiro de 
2016]. 
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Anexo IV: Impresso de uso obrigatório para o requerimento de AUE 
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Anexo V: Impresso para justificação clínica (AUE) 
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Anexo VI: Esquema geral do Sistema de Avaliação de Tecnologias de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

 Avaliação EX-ANTE: avaliação antes de a tecnologia estar disponível no mercado;  

 Avaliação EX-POST: avaliação contínua da tecnologia de saúde, ao longo do seu ciclo de 

vida. 

Martins J, Rodrigues J, Antunes M, Ferrador F, Ramos I, Ramos R, et al (2014). Sistema 

Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde para Portugal (SiNATS) – Criar o futuro. 

INFARMED.  
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Anexo VII: Formulário para pedido de AE 
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Anexo VIII: Trabalho sobre principais estudos existentes para 3 fármacos usados nos 

Programas de Acesso Precoce a medicamentos. 

Associação de Dabrafenib com Trametinib 

 A associação é usada no melanoma irressecável ou metastático com mutação 

BRA FV600 [1], ou seja, trata-se de um tratamento dirigido.  

 Não existe uma AIM para associação das duas substâncias activas, só para cada 

fármaco em separado, válidas para toda a União Europeia. Contudo, a possível 

combinação é reconhecida pela EMA sendo que a associação foi igualmente aprovada 

pela FDA, com base numa extensão da sobrevivência global a partir de dois estudos de 

fase III [2]. 

 Num dos dois estudos do trametinib (MEKINIST®, Novartis Europharm) em 

associação com dabrafenib (TAFINLAR®, Novartis Europharm), MEK115306 (COMBI-d), 

aleatorizado e com dupla ocultação, 423 doentes receberam ou a associação de Mekinist 

com dabrafenib (n=211) ou o dabrafenib em monoterapia (n=212). Através da análise da 

sobrevivência global final (12 janeiro 2015), verificaram uma melhoria estatisticamente 

significativa para a associação relativamente ao dabrafenib em monoterapia (Figura 1) 

[1,3,4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observaram ainda que os doente que receberam o dabrafenib em monoterapia 

viveram apenas 8,8 meses sem agravamento da doença, enquanto que os que 

receberam a associação viveram 11 meses sem agravamento da doença (tabela 1) 

[1,3,4].  
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 Num segundo estudo aberto e aleatorizado, MEK116513 (COMBI-v), que incluiu 

704 doentes, o tramatinib em associação com dabrafenib (n=352) foi comparado com 

outro medicamento para o tratamento do melanoma, o vemurafenib (n=352). Mais uma 

vez, no final da análise da sobrevivência global final (13 março 2015) foi demonstrada 

uma melhoria com significado estatístico para a associação relativamente ao vemurafenib 

em monoterapia. Observaram também que os doentes que receberam o vemurafenib 

apenas viveram em média 18 meses mais, em comparação com os 25,6 meses nos que 

receberam a associação (Figura 2) [1, 3, 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os fármacos, separados, foram comparados com outros medicamentos usados 

para o tratamento do cancro, a dacarbazina (citotóxico relacionado com alquilantes, 
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sendo que o dabrafenib foi comparado apenas com este) ou o paclitaxel. O dabrafenib e 

trametinib foram mais eficazes do que a dacarbazina ou o paclitaxel no controlo da 

doença (doentes que os tomaram sobreviveram em média mais meses sem agravamento 

da doença) [3,4].  

 Quando é feita a associação, a dose recomendada de dabrafenib é 150 mg, via 

oral, duas vezes por dia (equivalente a uma dose diária total de 300 mg) e 2 mg de 

trametinib, via oral, uma vez por dia, até à progressão da doença ou toxicidade 

inaceitável. Devem ser tomados pelo menos uma hora antes ou duas horas após uma 

refeição, sendo que a dose única diária de trametinib pode ser feita ao mesmo tempo que 

qualquer dose de dabrafenib. Os efeitos secundários, da associação, mais frequentes 

(observados em mais de 1 em cada 5 pessoas) são febre, cansaço, náuseas, dor de 

cabeça, arrepios, diarreia, erupção cutânea, dores nas articulações, pressão arterial 

elevada, vómitos e tosse [1,3,4]. 

 

Medicamento Vandetanib (Caprelsa®, AstraZeneca AB) 

 Medicamento com AIM, “Autorização de introdução no Mercado condicionada”, 

válida em toda a União Europeia. Isto significa que se aguarda evidência adicional sobre 

o fármaco, particularmente sobre o benefício real em doentes sem a mutação no gene 

Rearranjo durante a Transfeção (RET). 

 Está indicado para o tratamento de doentes com cancro medular da tiróide 

(origem nas células que produzem a hormona calcitonina) irressecável, agressivo e 

sintomático, localmente avançado ou metastizado. Existe a possibilidade de um benefício 

inferior, nos casos de mutação RET não conhecida ou negativa. 

 Encontra-se disponível sob a forma de comprimidos de 100 mg e 300 mg, sendo 

que a dose recomendada é 300 mg uma vez por dia, tomada com ou sem alimentos, 

aproximadamente à mesma hora em cada dia. O comprimido pode ser misturado com 

água sem gás, caso o doente tenha dificuldade em engolir. 

 Os efeitos secundários mais frequentes são: diarreia, erupção cutânea, náuseas, 

hipertensão e dor de cabeça. 

 Num estudo principal, estudo 58, aleatorizado e com dupla ocultação, foi 

comparado com o placebo, envolvendo 331 doentes com cancro da tiroide que não podia 

ser removido por cirurgia ou que se tinha espalhado para outras partes do corpo. A 

sobrevivência sem progressão (PFS - durante quanto tempo os doentes viveram sem 

agravamento da doença) foi o principal parâmetro de eficácia, sendo que o vandetanib foi 

mais eficaz que o placebo. Em média, os doentes que o tomaram viveram durante 30,5 

meses sem agravamento da doença, em comparação com os 19,3 meses para os 

doentes que tomaram o placebo (figura 2). 
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 Foram também observadas vantagens estatisticamente significativas para o 

fármaco nos objectivos secundários de taxa de resposta, taxa de controlo da doença e 

resposta bioquímica, estando os resultados representado na tabela (tabela 2). 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Neste estudo foi ainda realizado um teste da mutação RET, efectuado pelo 

Sistema de Amplificação Refratária de Mutação (ARMS), baseado na reação em cadeia 

da polimerase (PCR), para a mutação M918T e sequenciação direta do ADN para 

mutações em 6 exões. Porém, não foi efectuado numa grande proporção de doentes, 

pois não estavam disponíveis os resultados da sequenciação directa do ADN, e a taxa de 

resposta foi um pouco inferior nos doentes com estado da mutação RET desconhecido 

em comparação com o estado da mutação RET positiva, 35,9% e 51,8%, 

respectivamente. Assim, não há evidências da relação entre o estado de mutação RET e 

a eficácia de Vandetanibe. 

 Num estudo de fase III, com dose de 300 mg por dia, foi observado no ECG 

prolongamento do intervalo QTc acima dos 500 ms em 11% dos doentes.  
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 Em estudos clínicos, um pequeno número de doentes foi submetido a cirurgia 

durante o tratamento com vandetanib e não foram comunicadas complicações no 

processo de cicatrização [5,6].  
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Anexo IX: Apresentação sobre o método de gestão de stocks FEFO 
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Anexo X: Apresentação sobre parâmetros avaliados para inclusão de doentes nos 

Programas de Acesso Precoce (A, B e C). 

A. 
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B. 
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C. 
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