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Resumo 

 

O farmacêutico é, por excelência, o profissional especialista do medicamento. Ao longo da sua formação 

académica e profissional aborda exaustivamente todos os assuntos inerentes à sua investigação e 

desenvolvimento, preparação, produção e distribuição. Contudo, e para que este circuito seja concluído com 

sucesso, é necessário dispensar os produtos medicamentosos a quem deles necessita. Aqui se encontra a 

principal vocação do farmacêutico comunitário: o utente. 

Desta feita, está incluído no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas a realização de um estágio 

profissionalizante aos atuais estudantes e futuros profissionais de saúde em farmácias comunitárias, de forma 

a que possam cimentar e aplicar os conhecimentos técnico-científicos de lhes foram transmitidos 

academicamente, bem como a compreender e executar com responsabilidade e autonomia as funções que lhes 

competem. Além disso, é também de extrema importância a integração no “mundo de trabalho” e a fomentação 

de relações profissionais. 

O presente estágio curricular decorreu na Farmácia Central, Barcelos, entre os dias 1 de março e 6 de julho de 

2016. Ao longo deste período foi possível conhecer as várias atividades que os profissionais que trabalham 

neste estabelecimento executam, bem como poder participar delas. 

Assim, neste relatório são descritas, numa primeira parte, todas as atividades e serviços que uma farmácia 

comunitária, focando sempre que possível para as idiossincrasias da Farmácia Central, promove junto do meio 

em que se insere, bem como o enquadramento legal vigente. Já na segunda parte do relatório serão abordadas 

duas temáticas que pretendem fornecer uma resposta a algumas das necessidades e problemas dos utentes que 

frequentam a Farmácia Central. 

Importa referir por fim, que este estágio permitiu a criação de uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, 

pelos conhecimentos e competências que foram sendo adquiridos. 
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PARTE I – Descrição das Atividades Executadas na Farmácia 

Central 
 

1. Farmácia Central 

 

A Farmácia Central (Anexo I) situa-se no centro histórico da cidade de Barcelos, distrito de Braga (Largo Bom 

Jesus da Cruz, n.º 5), estando sob a direção técnica da Dr.ª Maria Isabel Amorim. A Farmácia Central, nome 

comercial dado à entidade fiscal Farmácia Rego em função da sua localização privilegiada, encontra-se aberta 

ao público das 9h às 19h, sem interrupção para hora de almoço, durante os dias úteis e das 9h às 13h aos 

sábados, estando encerrada aos domingos. Conjuntamente com as restantes farmácias da cidade, a Farmácia 

Central faz serviços de atendimento permanente em regime de rotatividade (mantendo-se nesses dias em 

funcionamento ininterrupto desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte) [1].  

Dada a localização central da Farmácia, bem como a sua proximidade ao hospital da cidade, esta apresenta 

como público uma gama de clientes/utentes muito variada quanto à faixa etária ou estrato social. Também o 

facto da Farmácia Central se situar próxima do local em que ocorre a Feira Semanal leva a que, às quintas-

feiras, haja um maior fluxo de utentes. Por outro lado, a maior divulgação do Caminho Português para Santiago 

de Compostela (que atravessa Barcelos), tem levado a que um número crescente de caminheiros (portugueses 

e estrangeiros) procuram os serviços e produtos prestados pela farmácia. 

 

1.1. Espaço Físico e Equipamentos 

Dado que a farmácia comunitária é o local, por excelência, para a aquisição de medicamentos e outros produtos 

de saúde para a população é importante que estas apresentem instalações que permitam que, por um lado, os 

produtos sejam devidamente conservados e armazenados e que, por outro, os utentes tenham garantidas a sua 

privacidade e comodidade enquanto frequentam estes espaços.  

Estão definidas por lei, quais as zonas laborais (bem como as áreas mínimas) que as farmácias devem 

apresentar. Assim, a Farmácia Central conta com sala de atendimento ao público, armazém (com zona de 

receção e conferência das encomendas), laboratório, gabinete de atendimento personalizado (usado apenas para 

a prestação de serviços), vestiário, lavabos e escritório [2,3].  

O aspeto exterior, isto é a fachada da Farmácia Central, é a típica e identificativa das farmácias, encontrando-

se fixado nesta o símbolo da “Cruz Verde” e pintado o nome da farmácia, os quais facilitam a sua identificação; 

junto à entrada estão afixadas informações sobre o horário de funcionamento da farmácia, identificação da 

diretora-técnica, bem como das escalas semanais de turnos das farmácias do concelho. A Farmácia Central 

conta apenas com uma entrada, na qual se encontra o postigo de atendimento usado durante os serviços de 

atendimento noturno, que é ladeada por duas montras (Anexo II) [2,4]. 

Já o espaço interior da Farmácia Central é sereno, profissional e agradável, estando dispostos de ambos os 

lados da sala de atendimento ao público vários lineares que expõem os produtos que estão disponíveis para 

venda, separados por marca comercial e finalidade (sendo dado particular destaque às gamas de produtos 

dermocosméticos; note-se que os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica não se encontram nos lineares 

a que os utentes têm acesso e que os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica não se encontram expostos) até 
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se chegar à zona dos balcões de atendimento farmacêutico (Anexos III e IV). O esquema de organização da 

farmácia é tal que permite otimizar todo o espaço disponível, garantir a existência de condições para que os 

atendimentos decorram de forma confidencial, criar um ambiente acolhedor para os utentes e facilitar aos 

profissionais de farmácia a melhor execução das suas atividades. Os quatro balcões de atendimento existentes 

estão devidamente equipados com todo o material necessário, encontrando-se separados fisicamente entre si e 

dispostos de modo a facilitar o contacto visual e comunicação farmacêutico-utente. Todavia e sempre que se 

justificar, os utentes podem expor as suas dúvidas/questões aos profissionais de saúde de forma mais privada 

e sem interrupções no gabinete dos serviços farmacêuticos [4]. 

O armazém é a área da farmácia que se destina ao acondicionamento dos medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos, existindo na Farmácia Central duas zonas reservadas ao seu armazenamento: “Armazém 1” 

(armazém propriamente dito em que são conservados todos os medicamentos e é feita a receção e conferência 

das encomendas) e “Armazém 2” (destinado ao arrumo dos produtos não medicamentosos e excedentes dos 

lineares existentes na zona de atendimento ao público) (Anexo V).  

A Farmácia Central tem condições de iluminação e ventilação adequadas, contando com uma claraboia e 

sistema de ar condicionado que tornam o espaço mais agradável. Também as condições de temperatura e teor 

de humidade são controladas e monitorizadas frequentemente por termohigrómetros existentes no “Armazém 

1” (dentro e fora do frigorifico) e na zona de atendimento ao público, assegurando o cumprimento das 

condições de conservação exigidas pelos produtos. Todos os espaços da farmácia são limpos diariamente de 

forma a que assegurar a higienização do espaço [4]. 

A Farmácia Central possui todo o equipamento necessário para o seu bom funcionamento, o qual é sujeito a 

um plano de manutenção e calibração periódico [4].  

Relativamente às fontes de informação existentes na biblioteca da Farmácia Central, estão disponíveis para 

consulta para toda a equipa a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico e circulares técnico-

legislativas institucionais, entre outros documentos que possibilitam a resolução de eventuais dúvidas que 

surjam. É de referir também que o software utilizado na farmácia, Sifarma2000, permite uma consulta rápida 

às informações mais relevantes sobre os produtos de saúde [4]. 

 

1.2. Recursos Humanos 

Embora as instalações e o equipamento sejam muito importantes para o bom funcionamento de um 

estabelecimento de saúde, como as farmácias comunitárias, é nos seus recursos humanos que se encontra o seu 

principal ativo, sendo essencial para a prestação de serviços com qualidade. 

A equipa da Farmácia Central é composta por cinco profissionais de saúde, duas farmacêuticas (diretora-

técnica e uma farmacêutica adjunta) que constituem a direção-técnica da farmácia e três técnicas de farmácia, 

por uma pessoa responsável pela limpeza e pela entidade patronal: 

- Engenheiro Paulo Cunha: entidade patronal e responsável pela aquisição de produtos, elaboração de 

encomendas e escolha de fornecedores para a farmácia; 

- Dr.ª Maria Isabel Amorim: diretora-técnica;  

- Dr.ª Cristina Dias: farmacêutica adjunta; 

- Técnica Patrícia Fernandes: técnica de farmácia, responsável pela conferência e receção das encomendas 

e pela sua arrumação; 
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- Técnica Andreia Quinteiro: técnica de farmácia, responsável pela gestão dos prazos de validade; 

- Técnica Sara Santos: técnica de farmácia, auxilia na conferência do receituário; 

- Dona Clementina: auxiliar responsável pela limpeza da farmácia. 

Todas as profissionais de saúde que trabalham na farmácia estão ainda delegadas para o atendimento ao 

público, encontrando-se devidamente identificadas com o seu nome e título profissional aposto na bata [2,4]. 

Cabe às farmacêuticas, Dr.ª Maria Isabel Amorim e Dr.ª Cristina Dias, no exercício da sua atividade, garantir 

a promoção de saúde e bem-estar dos utentes, bem como a adoção de medidas de prevenção da doença, 

salvaguardando a saúde pública e assegurando sempre que necessário o acesso a um tratamento com qualidade, 

eficácia e segurança e prestando todas as informações para a utilização racional dos produtos de saúde [4,5]. 

À Dr.ª Maria Isabel Amorim, como diretora-técnica, compete, em particular, supervisionar e verificar a 

execução das tarefas por si atribuídas às suas colaboradoras de quem é responsável. Assim sendo, constituem-

se como suas funções: 

- Assumir a responsabilidade pela execução de todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia, 

verificando o cumprimento dos princípios éticos e deontológicos, bem como dos regulamentos aplicáveis 

no desempenho da atividade farmacêutica; 

- Esclarecer os utentes sobre dúvidas que estes exponham sobre determinado medicamento ou doença, 

promovendo junto deste a utilização racional e correta do medicamento; 

- Garantir o bom estado de conservação de todos os produtos dispensados; 

- Promover que na farmácia seja observado o cumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho; 

- Assegurar que a farmácia apresenta um aprovisionamento suficiente de produtos de saúde; 

- Controlar os registos de requisições e de vendas dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes; 

- Colaborar sempre que necessário com as entidades oficiais; 

- Fazer a faturação e executar horários de trabalho para a equipa; 

- Incentivar e promover a continuação da formação dos seus colaboradores [2,4,6]. 

À Dr.ª Cristina Dias, como farmacêutica adjunta substituta, cabe auxiliar a diretora-técnica nas suas tarefas e 

responsabilidades, bem como substituí-la na sua ausência de forma a que exista um farmacêutico em 

permanência na farmácia durante o seu horário de funcionamento [2].  

 

1.3. Sistema Informático: Sifarma2000 

Com o desenvolvimento nas tecnologias de informação e comunicação a que se tem assistido, torna-se cada 

vez mais imperativa a informatização dos procedimentos nas farmácias comunitárias, já que introdução de 

sistemas informáticos nestes espaços permite diminuir a ocorrência de erros, aumentar a eficiência dos 

processos e minimizar o desperdício de recursos e tempo, levando a que os profissionais de saúde centrem a 

sua atenção nos utentes e nas suas necessidades. 

Assim, na Farmácia Central está acessível em todos os seus terminais informáticos, o software disponibilizado 

pela GLINTT (Global Intelligent Technologies) e da responsabilidade da ANF (Associação Nacional de 

Farmácias), o Sifarma2000. Este programa permite a integração num só “espaço” de um elevado número de 

tarefas essenciais à gestão diária e ao bom funcionamento das farmácias comunitárias, bem como a 

disponibilização de informações científicas atualizadas que facilitam, agilizam e fundamentam a qualidade da 

atuação dos profissionais junto dos utentes. 
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Com efeito, o Sifarma2000 permite acompanhar todo o circuito dos produtos desde que estes são 

encomendados e chegam à farmácia até ao momento em que são vendidos/devolvidos, possibilitando gerir os 

stocks de forma mais prática e emitir documentos, tornando-se uma ferramenta de grande utilidade. 

Na Farmácia Central os equipamentos informáticos são regularmente submetidos a manutenção por forma a 

garantir o seu bom funcionamento, bem como a proteção e integridade dos dados nestes contidos; são ainda 

feitas cópias de segurança às informações processadas informaticamente que evitam a perda completa desses 

dados em caso de qualquer incidente [4]. 

 

1.4. Serviços Prestados 

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, as farmácias estão autorizadas a prestar serviços farmacêuticos que 

tenham em vista a promoção da saúde, a prevenção da doença e, de forma geral, o bem-estar dos utentes. Estes 

mesmos serviços estão definidos na Portaria n.º 1429/2007 e, destes, a Farmácia Central promove a: 

- Administração de medicamentos, nomeadamente injetáveis, e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV);  

- Utilização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT);  

- Participação em campanhas de informação ao público e colaboração em programas de Educação Para a 

Saúde (EPS) [2,7].  

Relativamente ao recurso a Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica na Farmácia Central, é 

possível determinar os valores de vários parâmetros bioquímicos a partir de sangue capilar (nomeadamente de 

colesterolemia, trigliceridemia, uricemia e glicemia), sendo os valores inscritos num cartão de registo que 

acompanham o utente. A determinação destes parâmetros permite conhecer, avaliar e monitorizar o estado de 

saúde dos utentes. No caso dos resultados excederem os valores de referência são dados conselhos ou 

indicações aos utentes sobre possíveis mudanças no estilo de vida, dieta e exercício físico que podem adotar e 

que permitam uma normalização desses mesmos valores, bem como a sugestão da introdução de algum produto 

natural/suplemento alimentar com possível benefício na situação e, sempre que for a situação, é incentivada a 

adesão à terapêutica farmacológica ou o encaminhamento ao médico [4]. Todo este processo é realizado na 

sala reservada para este efeito, de forma a garantir a comodidade e privacidade dos utentes. 

Existem na Farmácia Central uma balança (com medidor de altura) disponível para a determinação do peso e 

altura e um tensiómetro automático para a medição da tensão arterial e do ritmo cardíaco. É ainda possível 

realizar testes de gravidez.  

Todos os equipamentos anteriormente referidos e usados para a determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos na Farmácia Central encontram-se devidamente calibrados e em boas condições de utilização [4]. 

 

1.5. Marketing na Farmácia 

Muito embora as farmácias sejam um espaço de saúde cuja vocação primária passe pelo bem-estar e o cuidado 

dos utentes, estas não deixam de ser espaços com uma vertente comercial, e, por isso, na Farmácia Central há 

uma preocupação crescente com a promoção e divulgação dos produtos disponíveis na farmácia. 

Com vista a aumentar a visibilidade e o impacto dos produtos, a Farmácia Central recorre aos meios, 

profissionais e materiais disponibilizados pelos fornecedores, mas também à aposição de cartazes no interior 

da farmácia, publicações na página de Facebook e à realização de campanhas que pretender dar a conhecer 
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esses mesmos produtos. Durante o presente estágio tive a oportunidade de elaborar diversos cartazes que 

apresentavam novas campanhas, promoções ou oportunidades de compra (Anexo VI). 

Além disso, a Farmácia conta com duas montras que são usadas para expor de forma atrativa aos clientes os 

novos produtos ou campanhas promocionais existentes, sendo substituídas frequentemente. Existe ainda um 

Cartão de Cliente, de uso exclusivo na Farmácia, que tem em vista captar e fidelizar clientes. 

Dada a proximidade a outras farmácias, há um cuidado especial no estabelecimento dos preços dos produtos 

comercializados, de forma a que sejam competitivos em relação aos espaços concorrentes.  

Ao longo do estágio, a Farmácia Central sofreu uma remodelação geral do seu ambiente interno, com 

deslocação dos balcões de atendimento para uma zona mais ampla, o que permitiu, por um lado, reduzir a 

distância da zona de atendimento ao armazém e consequentemente reduzir os tempos dos atendimentos e, por 

outro, aumentar a área disponível para a exposição dos artigos disponíveis para venda, com a criação de uma 

zona de puericultura e produtos de mamã.  

A Farmácia Central comemora e aproveita dias especiais, como Dia da Criança, Dia do Pai, …, para oferecer 

campanhas promocionais de produtos associados à população alvo. 

 

2. Aquisição e Fornecimento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 

As farmácias comunitárias devem assegurar continuamente a disponibilização dos produtos, em particular os 

medicamentosos, que os utentes necessitam de modo a que o sucesso dos seus tratamentos farmacológicos não 

seja comprometido. Assim, o objetivo é que as farmácias encontrem um equilíbrio para todos os produtos que 

comercializam de forma a que a procura não seja superior nem inferior à oferta, estando abastecidas com os 

bens e serviços que são procurados, quer em qualidade, como na quantidade, no momento conveniente e ao 

menor custo, sem que isso provoque desperdícios e ponha em causa a sustentabilidade financeira da farmácia 

ou leve a ruturas constantes dos stocks e à insatisfação dos utentes com o serviço prestado. 

A gestão e controlo de stocks de medicamentos e produtos farmacêuticos consiste num conjunto de 

procedimentos que incluem a sua seleção, aquisição, receção, armazenamento e dispensa, constituindo uma 

tarefa de extrema importância para o bom funcionamento da farmácia. 

O circuito dos medicamentos e outros produtos de saúde na farmácia inicia-se antes da sua entrada física neste 

espaço com a criação das encomendas. O recurso ao sistema informático da farmácia é uma mais-valia na 

gestão de stocks e existências dos produtos, pois permite para cada artigo estabelecer stocks máximos e 

mínimos, consultar a sua rotatividade, o histórico de compras e vendas e a média mensal de vendas, bem como 

o preço de aquisição ao fornecedor/laboratório e o preço de venda ao público (PVP) de produtos anteriormente 

recebidos. O Sifarma2000 também é útil na criação e envio de encomendas aos distribuidores/laboratórios. 

De facto, para que os produtos cheguem à farmácia, estes têm que ser previamente encomendados aos 

armazenistas/distribuidores grossistas ou diretamente à indústria farmacêutica/cosmética, podendo 

descriminar-se os seguintes tipos de encomendas: 

- Encomendas diretas: aquisições de produtos de saúde feitas diretamente aos laboratórios de indústria 

farmacêutica/cosmética por meio de delegados de informação médica ou representantes comerciais 

(respetivamente), via telefónica ou online. A sua principal vantagem passa por existirem maiores 

bonificações ou descontos que nas encomendas feitas aos armazenistas, no entanto, ao contrário destas, 
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existem geralmente quantidades mínimas a encomendar e não são feitas entregas com elevada frequência, 

o que não permite obter uma resposta em tempo útil em caso de rutura de stock de determinado produto na 

farmácia. Na Farmácia Central, é comum as encomendas diretas terem várias entregas programadas ao 

longo do ano, ficando as notas de encomendas arquivadas para o momento da sua receção, cabendo ao 

Engenheiro Paulo Cunha a gestão e a criação destas encomendas; 

- Encomendas diárias: sempre que um dado artigo atinge ou está abaixo do Stock mínimo definido no 

Sifarma2000 é colocado automaticamente na proposta de nota de encomenda para o fornecedor que lhe foi 

predefinido. Na Farmácia Central, é competência do Engenheiro Paulo Cunha a alteração e validação diária 

das listagens definitivas dos produtos com baixo stock e o seu envio via modem para os respetivos 

armazenistas de forma a repor as existências. O envio destas listagens deve obedecer aos horários 

estabelecidos pelos diferentes armazenistas de forma a que possam chegar à farmácia atempadamente e 

assim, se evitar a rutura de stocks; 

- Encomendas manuais: encomendas de poucos produtos efetuadas a um determinado distribuidor para dar 

resposta a utentes que procuram produtos que não são habitualmente vendidos na farmácia. Na Farmácia 

Central estas encomendas são feitas via telefónica ou, no caso particular da Cooprofar, via informática; 

- Encomendas instantâneas: encomendas pontuais de poucos produtos realizadas a partir da ficha de 

determinado produto no Sifarma2000 durante o atendimento. É possível verificar se o produto existe e 

submeter a encomenda de forma rápida e sem quebrar o contacto com o utente. Dos fornecedores da 

Farmácia Central apenas a Alliance Healthcare disponibiliza este tipo de encomenda. 

Os principais fornecedores a que a Farmácia Central recorre são a MedicaNorte, A. Sousa & Cª, Cooprofar e 

Alliance Healthcare, recebendo pontualmente produtos encomendados à Empifarma. A existência de vários 

distribuidores grossistas permite que a farmácia aproveite as vantagens competitivas, nomeadamente nas 

questões de bonificações, preços e condições, possa procurar em vários locais a existência de medicamentos 

rateados e assegura que a Farmácia não se encontra dependente de nenhum deles. A escolha dos fornecedores 

é muito importante para uma gestão eficiente de stocks dos produtos na farmácia, devendo-se, para tal, ter em 

consideração a garantia da qualidade dos produtos fornecidos, a demora e a frequência de entregas ao longo 

do dia, bem como a existência de condições especiais de pagamento. 

O INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) disponibilizou em fevereiro 

de 2016 o “Projeto Via Verde do Medicamento”. Neste é dada a possibilidade das farmácias poderem, 

excecionalmente, adquirir os medicamentos abrangidos pelo projeto (medicamentos incluídos na lista de 

notificação prévia obrigatória de exportação/distribuição intra-comunitária ao INFARMED) e para os quais 

não apresentam stock, desde que apresentem no processo de encomenda ao armazenista uma receita médica 

válida [8]. 

 

2.1. Encomendas: conferência e receção 

A receção e conferência das encomendas são atividades fundamentais no circuito dos produtos de saúde, já que 

é após esta etapa que estes passam a existir no stock da farmácia. É também importante verificar desde logo a 

qualidade e o estado de conservação dos produtos encomendados e rececionados. 

As encomendas chegam à Farmácia Central acondicionadas no interior de contentores de plástico ou caixas de 

cartão devidamente seladas, garantindo que estas se mantêm invioladas durante o seu transporte. No caso 
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particular de produtos termolábeis, estes vêm em caixas apropriadas com gelo ou em sacos térmicos, devendo 

ser imediatamente após a sua chegada à farmácia colocados no interior do frigorífico de forma a não quebrar a 

cadeia de frio. 

Juntamente com os produtos encomendados encontra-se a respetiva Fatura (bem como o seu duplicado), 

documento utilizado para a conferência dos produtos e, sempre que esta exista, aferido com o descrito na Nota 

de Encomenda correspondente. Assim, a conferência de encomendas consiste na comparação dos produtos 

listados na fatura e na nota de encomenda com os que efetivamente foram enviados, avaliando-se também a 

sua quantidade, estado de conservação e integridade das embalagens e produtos, prazo de validade, PVF (Preço 

de Venda à Farmácia) e PVP (Preço de Venda ao Público). 

Depois de conferidas, as encomendas são rececionadas, isto é, dão entrada no stock da farmácia, com recurso 

ao Sifarma2000. O facto da aplicação informática reconhecer os Códigos Nacionais do Produto (CNP) criados 

para cada produto de saúde pela ANF, e que regra geral se encontram apostos nas embalagens dos artigos 

juntamente com o código de barras, agiliza este processo, já que se pode recorrer ao leitor de código de barras. 

Aquando da introdução dos produtos encomendados no sistema informático ficam imediatamente disponíveis 

várias informações sobre este, como a sua denominação, quantidade encomendada, introduzida e em falta, 

prazo de validade, PVF, PVP e, caso aplicável, o PIC (Preço Impresso na Caixa). Na aplicação informática 

existem ainda campos destinados ao preenchimento do número de bonificações recebidas, de 

condições/descontos sobre o PVF e da margem de lucro sobre o PVP. Durante esta etapa é necessário ter 

particular atenção aos prazos de validade dos produtos, sendo que apenas se procede à sua alteração no 

aplicativo informático se o prazo de validade do produto a rececionar for inferior à data que foi anteriormente 

introduzida. Devem-se ainda introduzir os PVF que constam na fatura para cada artigo, bem como, se 

existentes, as condições oferecidas pelo fornecedor. No caso dos produtos de preço marcado na cartonagem 

verifica-se se o PVP que está inscrito nesta é igual ao Preço Impresso na Cartonagem que se encontra registado 

no Sifarma2000, procedendo à sua alteração se tal não for a situação. Relativamente aos produtos de venda 

livre, isto é, que não apresentam PVP marcado na cartonagem, o PVP é estabelecido a partir do PVF, do tipo 

de produto e da margem de lucro que foi estabelecida pela farmácia; o Sifarma2000 permite a emissão de 

etiquetas com essa informação para o consumidor (bem como do CNP e respetivo código de barras) que são 

apostas sobre os produtos correspondentes. 

Os medicamentos contendo substâncias estupefacientes e psicotrópicas (contidas nas tabelas I a IV do anexo 

do Decreto-Lei n.º 15/93) estão sujeitos a um controlo e enquadramento legal especiais. A legislação determina 

a existência de Guias de Requisição dessas substâncias (com exceção das que se encontram na tabela II-A do 

decreto supracitado) aos fornecedores [9-11]. Assim, durante a receção de encomendas que apresentem 

medicamentos desta natureza, estas devem estar acompanhadas da guia de requisição (e duplicado) que foram 

emitidas pelo fornecedor. Ambos os documentos devem ser assinados e carimbados pela diretora-técnica, que 

inscreve também o seu número da carteira profissional na Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a data. O duplicado 

da guia é reenviado para o armazenista e o documento original é arquivado pelo requisitante, ou seja a farmácia, 

por um período mínimo de três anos [4,10,11]. Note-se que alguns distribuidores apenas enviam as guias de 

requisição mensalmente. 

No final da conferência, receção e submissão da encomenda no sistema informático, os produtos que foram 

encomendados e não foram fornecidos são transferidos para outro distribuidor ou retirados para que a 
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encomenda não fique suspensa no Sifarma2000. Ao longo de cada mês, as faturas vão sendo arquivadas em 

função do armazenista, conferindo-se estas com o resumo mensal das faturas que é emitido por cada um dos 

fornecedores no final de cada mês. 

 

2.2. Armazenamento dos Medicamentos e Outros Produtos de Saúde 

A etapa do circuito dos produtos farmacêuticos que se segue à receção e conferência das encomendas é o seu 

acondicionamento na farmácia. Assim, é necessário proceder à arrumação técnica dos medicamentos e outros 

produtos de saúde nos respetivos lugares. A importância desta tarefa manifesta-se sobretudo na maior eficiência 

das etapas seguintes do circuito destes produtos, tornando as dispensas e atendimentos mais céleres, na 

diminuição da ocorrência de possíveis erros ou trocas, bem como na redução de desperdícios e na otimização 

da gestão do espaço disponível. A metodologia utilizada para o acondicionamento dos produtos no armazém 

da Farmácia Central é FEFO (First Expire, First Out), a qual preconiza que os artigos cujo prazo de validade 

é mais curto devem ser arrumados de forma a que sejam dispensados antes que os produtos com prazo mais 

extenso, mesmo que tenham chegado à farmácia posteriormente. 

Na Farmácia Central estão asseguradas as condições para uma conservação adequada dos produtos 

farmacêuticos, nomeadamente no que respeita à temperatura, humidade, iluminação e ventilação das zonas 

destinadas ao seu armazenamento, sendo estes parâmetros monitorizados e registados regularmente por meio 

de termohigrómetros [2,4]. 

 

2.3. Controlo dos Prazos de Validade 

Por prazo de validade de um medicamento entende-se “[o intervalo de tempo] durante o qual as características 

físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas [do medicamento] não se alteram 

ou sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos” e em que este pode ser 

dispensado e administrado. Assim e como garante da saúde pública e da qualidade, segurança, estabilidade e 

eficácia dos produtos de saúde (particularmente dos medicamentos), as farmácias encontram-se vetadas à 

comercialização de produtos cujo prazo de validade tenha expirado [2,12]. 

Daqui se depreende que a gestão dos prazos de validade dos produtos existentes na farmácia é uma atividade 

extremamente importante para a boa prestação de serviços. Na Farmácia Central, o controlo dos prazos de 

validade é realizado mensalmente a partir da listagem dos produtos emitida pelo Sifarma2000, a qual incluiu 

todos os produtos cujo prazo de validade finda até três meses após a emissão da lista. Este documento permite 

simultaneamente verificar os prazos de validade e o stock dos produtos existentes na farmácia, sendo ambos 

os itens atualizados informaticamente se não corresponderem às existências físicas. Os produtos prestes a 

caducar são retirados do stock, sendo enviados aos respetivos fornecedores acompanhados da nota de 

devolução. No caso dos fornecedores não aceitarem as devoluções dos produtos expirados é necessário fazer a 

sua quebra no sistema informático. 

 

2.4. Gestão e Regularização de Devoluções 

Nas situações em que se verifica a ocorrência de alguma inconformidade com um determinado produto, como 

estar fora do prazo de validade, apresentar-se incompleto, alterado ou danificado ou não tiver sido pedido, é 

possível devolvê-lo ao respetivo fornecedor. Para tal é necessário emitir uma nota de devolução, com recurso 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

9 
 

ao Sifarma2000 (que comunica via webservice à Autoridade Tributária), a qual é enviada conjuntamente com 

o produto para o fornecedor, indicando-se sempre o motivo que despoletou a devolução. Note-se que o 

triplicado deste documento é arquivado na farmácia, de forma a poder-se proceder à regularização da 

devolução.  

Contudo, os fornecedores podem aceitar ou não a devolução dos artigos pela farmácia. No primeiro caso, o 

fornecedor envia uma nota de crédito no valor do produto devolvido ou um novo produto intacto que passar a 

integrar o stock da farmácia. Caso a devolução não seja aceite pelo fornecedor, o produto é reenviado para a 

farmácia, devendo todavia ser indicado o motivo de não aceitação da devolução. 

Importa referir que a Farmácia Central não aceita a devolução de produtos adquiridos pelos clientes, já que 

após a saída das instalações da farmácia não é possível garantir a manutenção das condições de conservação 

destes produtos, não se podendo assegurar a sua estabilidade e qualidade. 

 

3. Dispensa de Medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde medicamentosos na farmácia comunitária consiste na 

etapa do circuito destes artigos em que são cedidos aos utentes. É importante referir que esta atividade é o 

último contacto dos utentes com profissionais de saúde antes de iniciarem a administração dos produtos 

medicamentosos, cabendo assim a estes analisarem a existência de condições para que a cedência possa ter 

lugar. Caso isso se verifique, devem ser fornecidos os medicamentos, bem como transmitidas as informações 

que permitam aos utentes fazer uma utilização racional e segura da medicação e elucidadas as suas dúvidas, 

minimizando-se com isto a ocorrência de eventuais resultados negativos em saúde para os doentes. Também 

se deve observar no momento da cedência de um medicamento ao utente as suas condições de estabilidade, 

estado da embalagem e prazo de validade [4]. 

Este ato dá-se quando os utentes se fazem acompanhar de prescrição médica, recorrem aos conhecimentos dos 

farmacêuticos ou dos seus colaboradores pedindo a sua orientação profissional (indicação/aconselhamento 

farmacêutico), ou quando o utente acredita existir necessidade de adquirir e utilizar determinado produto 

(automedicação) [4]. A cedência dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos aos utentes segue 

“percursos” distintos conforme o cenário de dispensa e a obrigatoriedade de prescrição médica para que os 

produtos possam ser fornecidos. Assim, quanto ao parâmetro anteriormente referido, os medicamentos podem 

ser divididos em dois grandes grupos: 

- Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM): considerados os que cumpram pelo menos uma das 

seguintes condições: 

- Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

- Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência 

em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam;  

- Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

seja indispensável aprofundar;  

- Destinem-se a ser administrados por via parentérica; 
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- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM): todos os outros medicamentos que não 

verifiquem nenhuma das premissas anteriores. Estes devem apenas referir indicações terapêuticas que se 

incluam na lista de situações que possam ser resolvidas com recurso à automedicação [13]. 

Importa definir, antes de se abordarem os diferentes aspetos associados aos MSRM e receitas médicas e os 

MNSRM e automedicação/indicação farmacêutica o que é concretamente um medicamento. Assim, entende-

se por medicamento “(…) toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser 

utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma 

ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [13]. 

Aproveita-se para definir também medicamentos genéricos, dada a crescente importância que estes adquirem 

nas atuais políticas de saúde. Deste modo, os medicamentos genéricos são os que apresentam a mesma “(…) 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados” [13].  

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Como a designação aponta, são Medicamentos Sujeitos a Receita Médica todos aqueles que apenas podem ser 

dispensados mediante a apresentação de uma receita médica [13]. 

Deste modo, a prescrição médica em ambulatório e dispensa em farmácia comunitária dos medicamentos de 

uso humano, incluindo-se os medicamentos manipulados e medicamentos com substâncias estupefacientes e 

psicotrópicas deve ser feita eletronicamente nos modelos de receita médica atualmente em vigor. As receitas 

médicas servem ainda para a prescrição de outros produtos de saúde com ou sem comparticipação, como 

produtos para a monitorização da Diabetes mellitus, géneros alimentícios destinados a alimentação especial, 

fraldas, sacos de ostomia e outros dispositivos médicos [14]. 

Atualmente assiste-se à finalização do processo de desmaterialização das prescrições médicas. Com isto 

pretende-se aumentar a segurança e a agilização dos procedimentos do circuito prescrição-dispensa-

conferência das receitas, bem como facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde, com a coexistência 

de dois tipos de receitas eletrónicas: 

- Receitas eletrónicas sem papel (RSP ou receitas desmaterializadas): prescrições para as quais apenas há 

validação e registo online das receitas médicas na BDNP (Base de Dados Nacional de Prescrições) no 

momento da prescrição. Opcionalmente pode haver lugar à materialização (impressão em papel) da guia de 

tratamento para o utente. A prescrição das receitas médicas em todas as unidades do SNS passou, desde 1 

de abril de 2016, a ser obrigatoriamente realizada por esta forma; 

- Receitas eletrónicas com papel (ou receitas materializadas): há impressão física da receita, mas é feita a 

validação e registo online das receitas médicas na BDNP no momento da prescrição pelos softwares usados; 

alguns utentes ainda se encaminham à farmácia com receitas deste tipo, já que ainda podem estar dentro da 

sua validade. Por outro lado e porque se atravessa um período de transição, os prescritores ainda podem, 

por uma questão de comodidade para os seus utentes, recorrer a este modelo de prescrição [2,14,15]. 

Todavia e nas situações excecionais legalmente previstas é possível a existência de Receitas Manuais, nas quais 

não há lugar a validação eletrónica no momento da prescrição [2,14]. 
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Existem dois tipos de receita médica para a prescrição de medicamentos: 

- Receita Médica Normal (também designadas de Receitas Não Renováveis, no caso das Receitas Manuais 

ou Receitas Eletrónicas com Papel) ou Linha de Receita Normal/Não Renováveis (no caso das RSP): 

válidas durante trinta dias seguidos a partir da data de emissão; 

- Receita Renovável ou Linha de Receita contendo Medicamentos de Tratamento Prolongado: cada via das 

receitas materializadas/linha de prescrição das receitas desmaterializadas tem uma validade de seis meses 

a partir da data de emissão. As Receitas Manuais não podem ser deste tipo e as Receitas Materializadas 

podem ser emitidas até um total de três vias. Note-se que apenas os medicamentos destinados a tratamentos 

de longa duração e que se encontra listados na Deliberação n.º 173/CD/2011 podem ser prescritos deste 

modo [14,16]. 

Independentemente do tipo de receita médica com que os utentes se apresentam na farmácia, existe um 

conjunto de procedimentos que são comuns à sua prescrição e dispensa, sendo posteriormente detalhadas as 

idiossincrasias referentes aos três modelos de prescrição existentes.  

Deste modo é obrigatório que a prescrição dos medicamentos seja feita pela Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e posologia 

– Prescrição por DCI. As prescrições podem ainda incluir uma denominação comercial do medicamento (por 

marca ou por menção do titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM)) – Prescrição por marca. 

Estão definidas as situações em que o prescritor pode impedir a substituição do medicamento prescrito com 

denominação comercial: prescrição de medicamentos com substância ativa para a qual não exista medicamento 

genérico similar comparticipado ou para o qual apenas exista medicamento original de marcas e licenças, de 

produtos medicamentosos que devido à sua propriedade industrial se encontram limitados a determinadas 

indicações terapêuticas ou, por fim, à existência de justificações técnicas de carácter excecional. Deste modo, 

as prescrições médicas são, por regra, dispensadas como se tratassem de prescrições por DCI a menos que 

exista uma justificação [13,14,17]. 

Assim e de acordo com o artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 176/2016 na sua redação atual, são consideradas 

justificações técnicas: 

 “(…) a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com 

informação prestada pelo INFARMED; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias” [13,17]. 

As exceções citadas anteriormente são devidamente assinaladas em local próprio da receita pelo prescritor 

[13,17]. 

Assim, no momento da dispensa deve-se primeiramente verificar se a receita médica se encontra corretamente 

preenchida e se esse for o caso, o profissional de saúde deve informar o utente sobre a existência de 

medicamentos genéricos similares ao prescrito na farmácia, bem como quais são comparticipados pelo SNS 

(Serviço Nacional de Saúde) e qual destes é o mais barato. Caso não exista medicamento genérico, o utente 

deve ser informado acerca do medicamento comercializado similar ao que foi prescrito e que apresente preço 

mais baixo [4,14].  
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As farmácias comunitárias são obrigadas a terem em stock pelo menos três medicamentos de cada grupo 

homogéneo de entre os cinco com PVP mais baixo.  Estas devem dispensar sempre o medicamento de menor 

preço, exceto no caso de ser outra a opção do utente, ou seja, este pode exercer direito de opção sobre os 

medicamentos que adquire [2,13,14,17]. 

Sempre que exista grupo homogéneo, deve ser dispensado o medicamento que cumpra a prescrição médica e 

que tenha o preço mais baixo dos três medicamentos de cada grupo homogéneo, de entre os cinco 

medicamentos com preço mais baixo que a farmácia tem de ter em stock, a não ser que o utente exerça o direito 

de opção. O utente pode optar por qualquer medicamento com o mesmo CNPEM (Código Nacional Para a 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos), independentemente do seu preço, assumindo o encargo da diferença 

de preço [14].  

Quando não existe grupo homogéneo, o medicamento dispensado ao utente tem que ser similar ao prescrito, 

cumprir a prescrição médica e ser o mais barato que exista na Farmácia, exceto se o utente exercer o seu direito 

de opção. Neste caso, o utente pode optar por qualquer medicamento com o mesmo CNPEM, qualquer que 

seja o seu preço [14].  

O utente não pode exercer direito de opção sobre a aquisição de medicamentos prescritos por marca que 

apresentem o mesmo CNPEM (DCI, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento) caso estes 

contenham uma substância ativa para a qual ainda não existe medicamento genérico comparticipado (ou só 

existam medicamentos originais de marca e licenças) ou o prescritor apresentar justificações técnicas (alíneas 

a) e b) do Artigo 120.º do Decreto-Lei supracitado) que vetem a substituição do medicamento que receitou. 

Nestes casos, apenas podem ser aviados os medicamentos que constam na prescrição. Caso o prescritor 

apresente a exceção c), conforme consta no diploma legal já citado, o utente apenas pode exercer direito de 

opção sobre os medicamentos que apresentem PVP inferior ao prescrito [13,14]. 

Importa ainda referir que no momento da dispensa cabe ao profissional que a executa verificar o regime de 

comparticipação a que o utente tem direito e que sempre que a prescrição médica não especifique a dimensão 

das embalagens do medicamento comparticipado, a farmácia deve dispensar a menor embalagem existente 

[14,18].  

A dispensa de embalagens de dimensão diferente da prescrita só é permitida quando esta se encontra esgotada 

e tem que ser devidamente justificada pela farmácia no verso das receitas manuais ou materializadas ou no 

registo informático de dispensa das RSP, e só é aceite nas seguintes situações:  

- Apenas podem ser dispensadas embalagens que perfaçam quantidade equivalente ou inferior do 

medicamento prescrito;  

- Caso apenas estejam disponíveis no mercado embalagens de dimensão superior, só se pode dispensar a 

embalagem com a quantidade mínima imediatamente superior à prescrita [18]. 

 

3.1.1. Aviamento das Receitas Médicas 

O aviamento das receitas médicas processa-se no Sifarma2000 de modo diferente consoante a prescrição seja 

eletrónica ou manual. Todavia perante uma receita médica, o farmacêutico ou seu colaborador devem sempre 

começar por interpretar o regime farmocoterapêutico prescrito e, caso encontre possíveis erros, nomeadamente 

no que respeita à necessidade e adequação da medicação e da sua posologia para aquele utente, tomar as ações 

que considere necessárias para o corrigir. A dispensa de medicamentos é o momento para explicar e esclarecer 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

13 
 

as dúvidas dos utentes sobre o modo de administrar os medicamentos e a sua posologia, mas também de 

incentivar a adesão ao tratamento farmacológico. Além da transmissão verbal, sempre que se considere 

necessário e vantajoso para o utente, deve-se também escrever de forma simples e clara esta informação [4]. 

Com efeito, a dispensa de medicamentos constantes em receitas eletrónicas recorre sempre a serviços 

eletrónicos de dispensa, a BDNP, que comunica diretamente com o software da farmácia e inicia-se com a 

chegada do utente à farmácia acompanhado da guia de tratamento (materializada ou não) com o número de 

receita, Código de Acesso e Dispensa e Código de Direito de Opção. Após inscrição do número de receita e do 

Código de Acesso e Dispensa, o sistema informático da farmácia despoleta um pedido de consulta da prescrição 

na BDNP, ficando todos os dados prescritos disponíveis no computador. De seguida, o farmacêutico, nas 

situações em tal é permitido, questiona o utente sobre o exercício do seu direito de opção, selecionando os 

medicamentos (e a sua quantidade) que irão ser dispensados no sistema informático (sempre que o utente exerce 

o direito de opção, é necessário introduzir o respetivo Código de Direito de Opção). Após esta etapa o 

Sifarma2000 envia um pedido de validação das opções efetuadas sobre a prescrição para a BDNP, a qual 

verifica se aquela dispensa está de acordo com a prescrição médica e se os valores aplicados estão corretos. O 

resultado desta validação é reencaminhado para a farmácia e, caso a dispensa do medicamento tenha sido 

validada, procede-se à efetivação da prestação. Caso a dispensa não tenha sido validada está-se perante algum 

erro de prescrição ou dispensa que deve ser corrigido. Após validação de todos os medicamentos a dispensar 

ao utente, é novamente introduzido o Código de Acesso e Dispensa no software da farmácia, de modo a que 

este proceda ao pedido de efetivação de prestação à BDNP. No caso da validação ter sucesso, a BDNP executa 

o registo de efetivação da prestação e envia esses dados ao software da farmácia. Ao terminar a dispensa, o 

Sifarma2000 pede a verificação dos produtos dispensados através da leitura dos códigos de barras das 

embalagens [14,18,19]. 

No caso das prescrições manuais, o processo de dispensa é ligeiramente mais complexo e sujeito à ocorrência 

de erros, já que é necessário introduzir manualmente os medicamentos a dispensar que constam na receita 

(confirmando se o que é dispensado corresponde ao que foi prescrito), inserir o regime de comparticipação que 

se aplique ao utente ou o diploma legal que possibilita uma determinada comparticipação especial de um 

medicamento no aplicativo informático.  

Note-se que o mesmo utente pode apresentar mais que um regime de comparticipação assegurado por várias 

entidades financeiras, sendo necessário, nesses casos, selecionar a complementaridade a que o utente tem 

direito. Para utentes em regime de complementaridade que apresentem receitas manuais ou materializadas e 

como forma de comprovar a sua condição é necessário fotocopiar a receita e o cartão de beneficiário da entidade 

financeira correspondente, de modo a que no verso da cópia da prescrição médica esteja presente a cópia do 

cartão. Aquando do tratamento do receituário, a receita original e a sua cópia são devidamente encaminhadas 

para os organismos correspondentes. No caso das prescrições desmaterializadas é recomendado continuar a 

existir a recolha do número de beneficiário do utente ou fotocópia dos respetivos cartões. 

Tal como referido anteriormente, no momento da dispensa das prescrições médicas é necessário preceder à sua 

validação, verificando se estas se encontram em conformidade com as regras que se lhe aplicam. Assim, os 

campos que devem constar nas RSP estão listados no Anexo VII, nas receitas materializadas no Anexo VIII e 

nas receitas manuais no Anexo IX, devendo estas prescrições seguir os modelos legalmente aprovados e 

estabelecidos pelo Despacho n.º 9002/2015 e Despacho n.º 15700/2012 [14,19-21]. 
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Note-se que o número máximo de embalagens prescritas por receita (manual ou materializada) é de quatro 

medicamentos ou outros produtos de saúde diferentes, desde que não se ultrapasse o limite de duas embalagens 

por cada produto prescrito e, no total, as quatro embalagens. Já no caso das RSP é permitida apenas a prescrição 

de um medicamento ou produto de saúde por linha de prescrição até a um máximo de duas embalagens cada 

(ou seis, caso o medicamento se destine a um tratamento prolongado, nas situações legalmente previstas), não 

existindo número máximo de linhas de prescrição. Já os medicamentos que se apresentam sob a forma de 

embalagens unitárias podem ser prescritos até a um máximo de quatro embalagens por receita (manual ou 

materializada) ou linha de prescrição das RSP [17,19]. 

 

3.1.1.1. Receita Eletrónica Sem Papel 

Estas receitas apresentam como vantagem o facto de possibilitarem a prescrição concomitante de 

medicamentos ou produtos de saúde que não o podiam ser nos modelos de receita materializada ou manual, 

fazendo com que os utentes se apresentem na farmácia com apenas uma receita que contém todos os produtos 

de que necessitam.  Por outro lado, as RSP permitirem que os utentes possam aviar os medicamentos prescritos 

em dias ou locais diferentes, desde que a prescrição tenha validade [19]. 

Refira-se ainda que a guia de tratamento destas receitas é um documento pessoal e indispensável para a 

aquisição dos medicamentos na farmácia, pelo que os utentes têm que se fazer acompanhar dela. As RSP 

apresentam guias de tratamento em formato físico ou digital (via correio eletrónico ou SMS), sendo um suporte 

informativo para os utentes, nomeadamente no que concerne aos custos mínimos de aquisição dos produtos 

prescritos [18,20]. 

 

3.1.1.2. Receita Eletrónica Com Papel 

As receitas eletrónicas materializadas são prescrições que podem ser renováveis, devendo neste caso serem 

emitidas as respetivas vias (no máximo de três por prescrição). Cada uma das vias das receitas médicas pode 

ser aviada separadamente, mas tal como se verifica nas receitas manuais não é possível aviar os produtos 

prescritos na mesma receita médica em momentos ou locais distintos [19].  

No momento da dispensa o profissional de saúde separa a receita médica, que fica na farmácia para fins de 

conferência do receituário, da guia de tratamento, que é entregue ao utente. A guia de tratamento, documento 

intransmissível, apresenta a descrição posológica dos medicamentos prescritos, facilitando, deste modo, o 

acesso a estas informações aos utentes. Ainda estão descritas na guia os custos mínimos de aquisição caso o 

utente não exerça direito de opção [17,21]. 

 

3.1.1.3. Receita Manual 

A prescrição médica manual é de carácter excecional, estando definidas as situações em que pode ser utilizada 

pelos prescritores, não cabendo à farmácia verificar a veracidade da situação de exceção. É importante referir 

que estas receitas não são renováveis. 

É ainda importante verificar que as receitas não se encontram rasuradas ou com caligrafias distintas, escritas a 

lápis ou com canetas diferentes [17,19].  
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3.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com grande importância medicinal e, desde que 

corretamente utilizadas, podem trazer benefícios terapêuticos e paliativos. O conjunto destas substâncias 

apresenta uma grande variedade de aplicações e indicações, dado que exercem ações estimulantes ou 

depressoras diretamente sobre diferentes áreas do Sistema Nervoso Central. Do seu mecanismo farmacológico 

resulta também a principal razão que leva ao controlo apertado da aquisição destas substâncias por parte das 

autoridades competentes: risco de habituação e dependência (física e química) associadas à prática de práticas 

criminosas [22]. 

Assim, existe legislação que regulamenta a prescrição e dispensa destas substâncias em contexto terapêutico. 

Com efeito, os medicamentos com substâncias ativas estupefacientes ou psicotrópicas, que estão listadas nas 

tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93 e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, têm 

comercialização aprovada em Portugal apenas perante prescrição médica especial (as prescrições manuais e 

materializadas apenas devem apresentar medicamentos desta “natureza” e serem receitas do tipo RE, enquanto 

as prescrições desmaterializadas devem conter a linha de prescrição do tipo LE) e apenas podem ser 

dispensados por farmacêuticos ou pelos seus colaboradores [9,11,17,19]. 

Quando se procede ao aviamento de receitas que contêm medicamentos com as substâncias referidas 

anteriormente é necessário o preenchimento informático de todos estes dados no Sifarma2000:  

- Identidade do utente e, se for caso disso, do adquirente/representante do utente (nome completo, data de 

nascimento, número e data do cartão de identificação utilizado e morada); no caso de receitas manuais ou 

desmaterializadas estes devem assinar no verso da prescrição; 

- Identificação da prescrição médica (número de receita e médico prescritor); 

- Identificação da farmácia (nome e número de Conferência de Faturas); 

- Identificação do medicamento (número de registo, quantidade dispensada); 

- Data da dispensa [17,19,23].  

Após a finalização da venda, o software permite a emissão do “Documento de Psicotrópicos”, talão que é 

anexado à cópia da receita médica dispensada (no caso de esta ser manual ou materializada) e contém as 

informações anteriormente recolhidas. A cópia da receita médica é devidamente arquivada na farmácia durante 

3 anos por ordem da data de dispensa, enquanto e apenas no caso das receitas manuais, outra cópia em formato 

eletrónico segue para o INFARMED até ao dia 8 do mês que se segue à sua dispensa; importa não esquecer 

que a receita original (manual ou materializada) segue para o Centro de Conferência de Faturas [11,17,19].  

No caso dos medicamentos aviados a partir das RSP, não há arquivo na farmácia já que os dados de prescrição 

e de dispensa destes medicamentos que contêm substâncias classificadas como estupefacientes ou psicotrópicas 

são comunicados à BDNP durante a dispensa e os SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. 

E.) permitem o seu acesso ao INFARMED [17]. 

 

3.1.3. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes mellitus 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes mellitus existe desde os anos setenta do século 

passado, tendo sofrido atualizações em 1992, 1995 e 1998. Nesta última revisão, foi possível estabelecer 

protocolos de colaboração que integrassem todos os intervenientes envolvidos no circuito de monitorização e 

prevenção desta doença, nomeadamente o Ministério da Saúde, pessoas com Diabetes mellitus, comunidade 
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científica, indústria farmacêutica, distribuidores de produtos farmacêuticos e farmácias comunitárias, com vista 

a otimizar o modelo de gestão da Diabetes mellitus e melhorar a acessibilidade dos diabéticos aos dispositivos 

médicos necessários para a sua autovigilância, de forma a aumentar a adesão aos procedimentos de prevenção 

e autocontrolo [24,25]. 

Assim, o Programa baseia-se, em parte, em facilitar o acesso dos doentes aos equipamentos que promovam a 

monitorização da Diabetes mellitus; tal é conseguido através de um regime de comparticipação aplicado a estes 

produtos (sujeitos a um regime de PVP máximos) e suportado pelo Estado, sendo que a Portaria n.º 35/2016 

“(…) estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço máximo dos reagentes (tiras-teste) para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e das agulhas, seringas, lancetas e de outros dispositivos 

médicos para a finalidade de automonitorização de pessoas com diabetes, a beneficiários do Serviço Nacional 

de Saúde” [25].  Deste modo, a comparticipação máxima do Estado no custo de aquisição é de 85% do PVP 

máximo para tiras-teste e de 100% do PVP máximo para agulhas, seringas e lancetas, para utentes do SNS que 

se façam acompanhar de prescrição médica eletrónica válida (sendo aplicadas as mesmas regras que os 

medicamentos no que respeita ao número de embalagens máximas que podem ser prescritas e validade da 

prescrição) [19,25]. 

 

3.1.4. Planos de Comparticipação 

O Estado Português comparticipa a aquisição de produtos que tenham sido prescritos aos beneficiários do SNS 

e outros subsistemas públicos de saúde, diminuído, desta forma, o encargo financeiro que os utentes têm que 

suportar para prosseguirem os seus tratamentos [26]. 

Assim, estão definidos os grupos (e subgrupos) farmacoterapêuticos de medicamentos que podem ser 

comparticipados, bem como os escalões de comparticipação (ou seja, a percentagem do PVP ou do Preço de 

Referência que o Estado suporta). Estão ainda estabelecidos dois regimes de comparticipação: 

- Regime Geral de Comparticipação: aplicável a todos os utentes do SNS. Existem os escalões A, B, C e D 

que apresentam respetivamente 90%, 69%, 37% e 15% de comparticipação sobre o PVP. 

- Regime Especial de Comparticipação, que se divide em: 

- Comparticipação em função dos Beneficiários: aplicável a pensionistas cujo rendimento total anual 

não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes 

o valor do indexante dos apoios sociais em vigor. Para estes utentes, os escalões de comparticipação do 

Estado no preço de medicamentos são de 95% (A), 84% (B), 52% (C) e 30% (D). A comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos para estes utentes é ainda de 95% em todos os escalões para os 

medicamentos cujos PVP não sejam superiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em 

que se inserem. Nas receitas manuais e materializadas está presente a letra “R” que assinala a aplicação 

deste regime; 

- Comparticipação em função de Patologias ou de Grupos Especiais de Utentes: para que a 

comparticipação tenha lugar é necessário que o medicamento prescrito esteja inscrito num diploma legal 

que estabeleça um regime de comparticipação para esse produto e para a indicação terapêutica que o 

utente necessita. Note-se que, em função da entidade que prescreve ou dispensa o medicamento, a 

graduação de comparticipação pode ser variável, devendo o médico prescritor mencionar nas receitas o 
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despacho que permite a aplicação deste regime especial, estando ainda presente nas prescrições manuais 

e materializadas a letra “O” [19,27,28]. 

É de notar que os regimes especiais de comparticipação não são mutuamente exclusivos, podendo o mesmo 

utente simultaneamente pertencer a mais que um regime. 

Por grupo homogéneo entende-se o conjunto de medicamentos que apresentam a mesma composição quali-

quantitativa em termos de substâncias ativas e dosagem, bem como a mesma via de administração, forma 

farmacêutica (ou forma considerada equivalente) em que exista pelo menos um medicamento genérico, sendo 

usado para determinar o Preço de Referência [29]. O Preço de Referência consiste no valor sobre o qual incide 

o escalão/regime de comparticipação do Estado para os medicamentos incluídos nos grupos homogéneos, 

sendo determinado a partir da média dos cinco PVP mais baixos dos medicamentos pertencentes ao grupo [26].  

 

3.1.5. Processamento do Receituário e Centro de Conferência de Faturas 

Sempre que um utente se dirige à farmácia com uma receita médica em que se encontram produtos 

comparticipáveis apenas paga a fração do PVP não comparticipada pelo SNS ou por outras entidades (no caso 

do indivíduo apresentar regime de complementaridade de comparticipação), sendo a farmácia posteriormente 

reembolsada da fração comparticipada. Para tal, é necessário que na farmácia se proceda à conferência do 

receituário (atividade em que se verificam se as receitas médicas com produtos sujeitos a comparticipação se 

encontram prescritas e dispensadas de acordo com as normas em vigor). É importante referir que sempre que 

uma receita não se encontre de acordo com as normas de prescrição aplicáveis ou fora da sua validade, a 

farmácia se pode recusar ao seu aviamento, já que o não cumprimento destas regras pode levar ao não 

pagamento das comparticipações. Sempre que é executada uma dispensa de medicamentos e outros produtos 

de saúde comparticipáveis, o Sifarma2000 emite um documento de faturação, o qual deve ser impresso no 

verso da receita (manual ou materializada) [21]. O utente deve assinar nos locais destinados no verso da receita 

e que indicam que lhe foram dispensados determinado número de medicamentos e prestadas as informações 

necessárias para fazer um bom uso destes, bem como, e caso aplicável, o exercício do seu direito de opção. O 

responsável pela dispensa deve assinar, carimbar e datar o verso da receita [14,18,21]. 

No caso das receitas desmaterializadas não há lugar à impressão deste documento, havendo antes validação e 

efetivação das linhas de prescrição no momento da sua dispensa através da comunicação online entre o 

Sifarma2000 e a BDNP, tal como já foi descrito anteriormente e que permite considerar no momento as 

prestações em condições para serem faturadas [14,18]. 

Na Farmácia Central, é realizada diariamente uma conferência das prescrições médicas dispensadas, com o 

objetivo de detetar, caso existam, possíveis erros que possam levar à devolução das receitas e, 

consequentemente, perdas financeiras para a farmácia. Assim, durante a conferência do receituário, as receitas 

manuais ou materializadas são separadas por organismos de comparticipação e, em cada organismo, por lotes 

de trinta receitas de acordo com o tipo a que pertencem (por ordem da dispensa de acordo com o número do 

lote e da receita e da letra de série que são impressas no documento da faturação). De seguida, verifica-se se 

as receitas se encontram de acordo com as regras aplicáveis à prescrição e à dispensa já descritas [14]. 

Note-se que o receituário dispensado através de serviços eletrónicos de dispensa pode ser dividido entre quatro 

lotes: 
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- Lote do tipo 99: inclui as receitas materializadas que tenham sido dispensadas sem erros de validação 

pelos serviços de dispensa;  

- Lote do tipo 98: inclui as receitas materializadas que tenham sido dispensadas com erros de validação 

pelos serviços de dispensa; 

- Lote do tipo 97: inclui as RSP que tenham sido dispensadas sem erros de validação pelos serviços de 

dispensa; 

- Lote do tipo 96: inclui as RSP que tenham sido dispensadas com erros de validação pelos serviços de 

dispensa [14]. 

O receituário que foi dispensado sem recurso aos serviços de dispensa eletrónica e as receitas materializadas 

são separados em lotes (físicos) de trinta receitas. Já as RSP são agrupadas em lotes em que não existe um 

número máximo de linhas de prescrição ou receitas, o que permite simplificar a sua gestão [14]. 

Após verificação dos lotes devidamente completos e revistos é emitido através do Sifarma2000 e para cada 

lote, o Verbete de Identificação de Lote. Este documento resume as informações referentes às receitas médicas 

ou linhas de prescrição desse mesmo lote, nomeadamente no que diz concerne ao número de receitas/linhas, 

PVP total do lote, encargo total para os utentes e somatório das comparticipações a pagar pela entidade 

responsável das receitas/linhas contidas no lote [14,18]. 

No final de cada mês e após todo o receituário estar “fechado” (para cada entidade apenas pode existir um lote 

que não apresente trinta receitas, o último) é emitida a Relação Resumo de Lotes, documento emitido para cada 

entidade responsável pelo pagamento das comparticipações à farmácia e que contém, entre outros dados, o 

número de lotes emitidos para essa entidade, PVP total dos lotes, encargo total dos utentes e o somatório das 

comparticipações a pagar pela entidade responsável das receitas/linhas contidas nesses lotes (apenas existe uma 

Relação Resumo de Lotes por fatura). É também emitida a Fatura Mensal eletrónica, que reúne a informação 

a prestar para um dado organismo, na sua grande maioria o SNS, e que se encontra de acordo com o CIVA 

(Código do Imposto sobre Valor Acrescentado) [14,18]. 

As receitas médicas (manuais e materializadas) em que estejam prescritos medicamentos comparticipados 

dispensados a beneficiários do SNS ou de subsistemas públicos cujo pagamento seja da responsabilidade do 

SNS são enviadas juntamente com os documentos descritos anteriormente para o CCF (Centro de Conferência 

de Faturas) da responsabilidade da ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.) até ao dia 10 do 

mês seguinte devidamente organizados. Também são enviadas mensal e eletronicamente Notas de 

Débito/Crédito regularizadoras, caso haja lugar a retificação de desconformidades detetadas pelo CCF em 

faturas anteriormente emitidas, bem como uma Guia de Fatura Eletrónica. Já os documentos referentes a 

outros organismos de comparticipação que não o SNS são enviados para a ANF que procede ao seu 

encaminhamento [14,18]. 

No CCF é feita a validação da Fatura Mensal, analisando-se os documentos enviados, e sempre que existam 

irregularidades que não foram detetadas ou corrigidas durante a conferência do receituário, estes podem ser 

devolvidos à farmácia acompanhados do motivo de devolução (sempre que possam serem corrigidos) ou haver 

correção do valor a pagar pelo Estado à farmácia. No caso de haver devolução de receitas não validadas, a sua 

comparticipação não é paga, devendo a farmácia proceder à sua correção de forma a permitir que a sua 

conferência, faturação e pagamento se façam no mês seguinte. No caso das RSP, o CCF verifica as linhas de 

prescrição com erros de validação (contidas no lote 96) e informa as farmácias desse erro, cabendo-lhes a sua 
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correção (que passam a ser consideradas como linhas sem erros de validação e em condições para serem 

faturadas no mês seguinte) [14]. Após as operações de validação das receitas pelo CCF serem concluídas com 

sucesso, este transmite a informação à Administração Regional de Saúde competente, que procede ao 

pagamento do valor contido na Fatura Mensal corrigido do valor das retificações [14,18].  

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

São definidos como MNSRM “(…) as substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento das doenças, bem como outros produtos que, não sendo utilizados para aqueles fins, 

sejam tecnicamente considerados medicamentos, devendo relativamente a todos eles encontrar-se 

demonstrada uma relação risco/benefício, claramente favorável à sua utilização e cujo perfil de segurança se 

encontre bem estudado e seja aceitável no contexto da automedicação” [30]. Assim estes produtos servem 

para o tratamento e alivio de problemas de saúde bem definidos, passageiros, autolimitados e sem gravidade 

que dispensam cuidados médicos e sem relação com outras manifestações clínicas de outros problemas de 

saúde que os utentes possam apresentar, sendo que as condições de saúde e as indicações terapêuticas que estes 

produtos podem apresentar se encontram listadas no Despacho n.º 17690/2007. Contrariamente ao que se 

verifica em relação aos MSRM, os MNSRM não apresentam obrigatoriedade de apresentação de prescrição 

médica e não são comparticipáveis pelo SNS, apresentando um regime de preços livres (excetuando-se os 

produtos que se encontrem, por motivos de saúde pública, devidamente justificados e que, por isso, estão 

submetidos a um regime de preços máximos) [13,31]. 

Importa ainda esclarecer que estes produtos não são inócuos à saúde humana e por isso deve ser sempre 

promovida a sua utilização responsável, segura e consciente junto dos utentes, sendo também prestadas todas 

informações para que se minimize a ocorrência de efeitos adversos durante a sua utilização [4]. 

É ainda digno de menção a existência de MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia comunitária (MNSRM-

EF), os quais, tal como os MSRM não se encontram disponíveis ao público nos espaços de saúde, como as 

parafarmácias. Para este grupo de medicamentos estão estabelecidos protocolos de dispensa da 

responsabilidade do INFARMED, que os colaboradores das farmácias devem cumprir no momento de 

aviamento destes medicamentos aos utentes, nomeadamente na verificação de ausência de critérios que exijam 

a referenciação a consulta médica [32]. 

 

3.2.1. Automedicação vs Indicação Farmacêutica 

Quando um utente apresenta um problema de saúde e se encaminha à farmácia para adquirir o(s) produto(s) 

que leve(m) à sua resolução ou alívio, este pode apresentar uma das seguintes posturas: pedir o produto que 

considera mais adequado, segundo conselhos de terceiros ou experiência anterior ou expor a sua condição de 

saúde e recorrer aos conhecimentos dos profissionais da farmácia para a indicação do produto mais apropriado 

para a sua situação; o primeiro corresponde a um cenário de automedicação e o segundo a uma situação de 

indicação/aconselhamento farmacêutico. 

Com efeito, são variadas as razões que motivam a ida dos utentes à farmácia, sendo definida a automedicação 

como a instauração de tratamento farmacológico por iniciativa do doente, sem recorrer aos serviços e conselhos 

de profissionais de saúde. Nesta situação o farmacêutico deve orientar a utilização (ou não) do medicamento 

solicitado, contribuindo para que este apenas seja utilizado para o fim e nas condições a que se destina, 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

20 
 

reforçando que a prática da automedicação sem apoio de profissionais de saúde pode levar a um agravamento 

do estado de saúde [4,33]. Assim, deve-se incentivar o recurso à farmácia comunitária e aos seus profissionais, 

para que o uso dos MNSRM decorra de forma mais segura, eficaz e correta, desaconselhando-se a 

automedicação e os riscos inerentes ao uso indiscriminado dos MNSRM. 

Na cedência de medicamentos em cenário de indicação farmacêutica, o farmacêutico toma para si a 

responsabilidade da opção de um MNSRM com o objetivo de aliviar ou tratar um determinado transtorno de 

saúde ligeiro ou sintoma menor [4,33]. A indicação farmacêutica torna as farmácias comunitárias em mais que 

meros “locais de vendas” de MNRSM, mas antes no local em que os profissionais se empenham pela saúde e 

bem-estar dos seus utentes. Para tal, o farmacêutico deve-se assegurar de que tem os conhecimentos técnico-

científicos necessários para avaliar o problema de saúde dos doentes, bem como de recolher oralmente as 

informações acerca da sua condição clínica e existência de outros problemas de saúde ou medicação. Depois 

disto, o profissional terá que avaliar se a situação do utente pode estar associada a uma patologia mais grave e, 

caso essa possibilidade exista, deverá encaminhar o utente para observação médica. Caso esteja perante uma 

patologia ou sintoma autolimitante e não grave, o farmacêutico pode:  

- Dispensar o MNSRM mais adequado para o utente, conjuntamente com as informações que lhe permitam 

fazer um bom uso; mesmo nesta circunstância, o utente deve ser alertado para recorrer ao seu médico caso 

haja persistência ou agravamento dos seus sintomas;  

- Apontar sobre a possibilidade de adoção de medidas não farmacológicas;  

- Informar que a situação de saúde apresentada não necessita de tratamento medicamentoso devido à sua 

natural evolução. 

Note-se que estas opções não são mutuamente exclusivas, podendo o farmacêutico, caso haja necessidade, 

aconselhar o utente a tomar mais que uma das medidas anteriores [4,33]. 

 

4. Dispensa de outros Produtos de Saúde 

 

De acordo com o regime jurídico aplicável às farmácias comunitárias em vigor, Decreto-Lei n.º 307/2007, 

estas, para além de medicamentos de uso humano, estão autorizadas a comercializar ao público: 

- Substâncias Medicamentosas; 

- Produtos Naturais; 

- Dispositivos Médicos; 

- Suplementos Alimentares; 

- Produtos de Alimentação Especial; 

- Produtos Fitofarmacêuticos; 

- Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal; 

- Artigos de Puericultura; 

- Produtos de Conforto [2]. 

Segue-se uma breve definição e explicação dos produtos que da presente lista têm maior relevância para a 

Farmácia Central. Aproveita-se ainda esta secção para explorar as particularidades dos medicamentos 

veterinários e manipulados. 
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4.1. Medicamentos para Uso Veterinário 

De uma forma simplista, Medicamentos Veterinários são todos aqueles que se destinam a ser administrados a 

animais [34]. 

Embora num ambiente urbano, a Farmácia Central serve clientes de um concelho predominantemente rural, 

que procuram produtos medicamentosos para os seus animais de estimação, mas também de criação. Para 

responder à procura, estão disponíveis na Farmácia Central várias especialidades farmacêuticas veterinárias, 

destacando-se as que apresentam ação antimicrobiana ou parasitária e anticoncecional. 

 

4.2. Medicamentos Manipulados 

Os Medicamentos Manipulados correspondem a fórmulas magistrais ou preparados oficinais que são 

preparados e dispensados sob a responsabilidade dos farmacêuticos [35].  

Embora a Farmácia Central reúna todo o equipamento laboratorial e instalações que são exigidos legalmente 

para a preparação destes medicamentos, face à sua reduzida procura pelos seus utentes, não é usual a preparação 

destes medicamentos na farmácia.  

Relativamente a estes medicamentos, importa ainda mencionar que na sua preparação se deve observar as Boas 

Práticas de Fabrico, que o seu PVP está sujeito a uma fórmula legal de cálculo e, por fim, que podem ser 

comparticipáveis em 30% pelo SNS desde que constem na lista aprovada pela legislação [36-38]. 

 

4.3. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

Por Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal entende-se “(…) qualquer substância ou mistura destinada a 

ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com 

a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter 

em bom estado ou de corrigir os odores corporais.” [39]. Embora se tratem de produtos de venda livre e 

comercializáveis fora das farmácias, a sua cedência deve ocorrer após avaliação farmacêutica da situação 

reportada pelo utente, de forma a se poderem despistar problemas meramente estéticos de situações que possam 

apresentar por base uma condição patológica que necessite de avaliação médica. 

Na Farmácia Central existe uma vasta gama de produtos de (dermo)cosmética e higiene (corporal, íntima, 

capilar), ocupando estes grande parte dos lineares da zona de atendimento ao público. Há especial cuidado na 

venda destes produtos, sendo fornecidos os produtos que se adequem às reais necessidades dos utentes e 

fornecidos todos os conselhos para a sua correta aplicação. 

 

4.4. Produtos Dietéticos e Produtos para Alimentação Especial 

Entre as categorias de Géneros Alimentícios destinados a uma Alimentação Especial encontram-se disponíveis 

na Farmácia Central os Alimentos Dietéticos destinados a Fins Medicinais Específicos e os Produtos Dietéticos 

Infantis (preparados para lactentes e leites de transição). Note-se que a utilização destes produtos procura 

responder satisfatoriamente às necessidades nutricionais das pessoas que, parcial ou exclusivamente, os 

consomem, estando especificada na legislação a composição máxima e mínima de vitaminas, sais minerais e 

oligoelementos essenciais permitida [40,41]. 
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Os Alimentos Dietéticos destinados a Fins Medicinais Específicos são produtos que em consequência da sua 

composição ou fabrico distintos se reservam a indivíduos com necessidades nutricionais particulares, 

diferenciando-se, assim, dos produtos alimentares comummente consumidos. Entre os grupos de pessoas que 

consomem este tipo de produtos alimentícios como fonte nutricional encontram-se os indivíduos com 

perturbações nos processos de ingestão/digestão/absorção/metabolização/excreção de alguns alimentos 

“comuns” ou de alguns nutrientes que nestes se encontram e indivíduos cujo estado de saúde aponta para 

necessidades nutricionais especiais que não são satisfeitas por produtos das outras categorias existentes de 

Géneros Alimentícios destinados a uma Alimentação Especial [41]. 

Os Produtos Dietéticos Infantis são alimentos formulados especificamente para as necessidades nutricionais 

dos lactentes (crianças até o primeiro ano de vida) e das crianças de tenra idade (1-3 anos) em bom estado de 

saúde [40]. Estes produtos apresentam maior procura na Farmácia Central que os anteriores, estando 

disponíveis várias marcas comerciais de leites para lactentes, leites de crescimento e leites de transição, farinhas 

e boiões. 

 

4.5. Suplementos Alimentares 

Na Farmácia Central é possível encontrar uma grande diversidade de Suplementos Nutricionais que são 

procurados pelos seus utentes ou indicados pelos seus profissionais nas situações em que se verifique uma 

vantagem para a saúde do utente na sua utilização. Assim os Suplementos Alimentares promovem a 

manutenção do bem-estar e desempenho físico e intelectual dos indivíduos, mesmo estando isentos de 

indicações terapêuticas/profiláticas e não se substituindo a hábitos de vida saudável, nomeadamente no que 

concerne à dieta equilibrada e à prática regular de exercício físico [42]. 

São considerados como Suplementos Alimentares os alimentos “(…) que se destinam a complementar e ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma 

doseada (…)” [42]. 

 

4.6. Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

Os Produtos Homeopáticos são preparações galénicas que se obtêm a partir de uma ou mais matérias-primas 

homeopáticas, também designadas stocks, segundo um processo de fabrico oficial [13]. Dependendo da 

possibilidade destes produtos obtidos por diluição e dinamização sucessiva das matérias-primas poderem 

alegar para si propriedades de tratamento e prevenção de doenças, estes podem ser considerados Medicamentos 

Homeopáticos ou, caso contrário Produtos Farmacêuticos Homeopáticos [43]. 

Embora sejam produtos cientificamente controversos, na Farmácia Central existe uma pequena secção para 

estes produtos. 

 

4.7. Dispositivos Médicos 

Consideram-se Dispositivos Médicos todo e qualquer “(…) instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, (…) cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos (…), destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:   
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- Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

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

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

- Controlo da conceção” [44]. 

Tal como a definição faz entender, o número, diversidade e finalidade dos Dispositivos Médicos são 

extremamente alargados e diversos, estando, a título de exemplo, disponíveis óculos de leitura, canadianas, 

calçado ortopédico, material de penso, tensiómetros, termómetros corporais, preservativos, luvas, … na 

Farmácia Central. 

 

5. VALORMED: Sociedade Gestora de Resíduos e de Embalagens e 

Medicamentos 

 

No final do ciclo de vida dos medicamentos, estes, os seus resíduos e as suas embalagens remanescentes, devem 

ser submetidos ao tratamento de eliminação mais adequado e seguro que reduza os seus potenciais riscos para 

a Saúde Pública e o seu impacto ambiental [45]. 

Assim, e para dar resposta a esta situação, foi criada em 1999 a VALORMED, sociedade sem fins lucrativos, a 

qual é constituída pela colaboração da APIFARMA (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica), ANF 

e GROQUIFAR (Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos). Desta forma, há uma 

integração da atuação de três agentes envolvidos no circuito do medicamento, designadamente da Indústria 

Farmacêutica, da Distribuição Grossista e das Farmácias (Comunitárias), da qual resulta esta entidade que tem 

como missão a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso (bem como dos materiais 

usados no seu acondicionamento e embalagem e dos acessórios utilizados para veicular a sua administração), 

nomeadamente a sua recolha e tratamento. As Farmácias são a “porta de entrada” para os medicamentos em 

final de ciclo, uma vez que são de fácil acesso à comunidade e nelas existem profissionais de saúde que podem 

divulgar a iniciativa, informar a população sobre o destino que se deve dar aos produtos medicamentosos e o 

sensibilizam para a importância do correto (e gratuito) encaminhamento destes [45,46]. 

A Farmácia Central aderiu ao projeto VALORMED, razão pela qual existe um contentor de recolha, em que os 

seus utentes podem colocar os medicamentos que já não utilizam ou que se encontram com o prazo de validade 

expirado. O contentor é em cartão contendo no topo uma bolsa autocolante com fichas em 3 vias: Contentor 

(ficha branca), Farmácia (ficha verde) e Armazenistas (ficha azul) [46]. 

Quando o contentor da VALORMERD fica cheio, um dos colaboradores da Farmácia Central fecha-o e pesa-o, 

e antes deste ser recolhido pelo representante do armazenista é feito o preenchimento dos dados constantes nas 

fichas e retira a ficha verde que é arquivada por um período de dois anos nas instalações da farmácia [46]. 

Os armazenistas responsáveis pela entrega e recolha de contentores à Farmácia Central são a Alliance 

Healthcare e a Cooprofar, que após recolherem os contentores usados os reencaminham para um Centro de 

Triagem, no qual há separação dos materiais recolhidos por forma a que gestores de resíduos autorizados 

possam proceder ao seu tratamento (reciclagem ou incineração) [46]. 
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6. Formação Profissional 

 

O farmacêutico comunitário, enquanto profissional de saúde que contacta diariamente com utentes e que lida 

de perto com as suas dúvidas e receios em relação aos produtos de saúde que estes utilizam, deve estar munido 

dos conhecimentos que lhe permitam colmatar e resolver estas situações, reforçando, assim a confiança que 

lhes é depositada [5]. 

Com efeito, a formação do farmacêutico não termina com a conclusão dos seus estudos superiores, sendo seu 

dever frequentar ações de qualificação profissional ao longo da sua carreira, de forma a que se mantenha sempre 

atualizado e informado a nível científico, técnico, ético e legal e, deste modo, possam melhorar as suas 

habilitações e competências para prestarem os seus serviços suportados pela melhor evidência [2,4,5]. 

Ao longo do presente estágio foi possível assistir a várias apresentações de novos produtos a serem lançados 

no mercado que decorreram nas instalações da Farmácia Central para todos os seus colaboradores (segue-se 

apenas a título de exemplo uma lista de algumas especialidades que foram apresentadas: Allestax Gel® 

(Boehringer Ingelheim), DulcoSoft® (Boehringer Ingelheim), Aquilea Sono® (Laboratórios Uriach), Aquilea 

Artinova® (Laboratórios Uriach), GYN-PHY® (Laboratoires Dermatologiques d'Uriage), Flonaze® 

(GlaxoSmithKline), …), bem como ler diversas publicações (nomeadamente de todas as marcas comerciais de 

cosmética que se encontram disponíveis para venda na Farmácia Central) e frequentar uma formação sobre 

Obesidade e Estratégias de Emagrecimento (Barcelos, 20 de abril), na qual foi apresentada toda a gama de 

drenantes, anti-celulíticos e produtos de emagrecimento da TheraLab, em especial o Depuralina Queima 

Gorduras® (TheraLab). 

Ainda no decorrer do estágio e dado que houve a oportunidade e senti necessidade de aprofundar e desenvolver 

as competências (teóricas e sobretudo práticas) que ajudam a potenciar a comunicação com outros profissionais 

de saúde e com os utentes, foi possível participar nas “1as. Jornadas de Comunicação Clínica”, orientadas pela 

Professora Margarida Figueiredo Braga, que ocorreram a 14 de abril na Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto. 

No dia 3 de junho decorreram no Porto as “7as. Jornadas Atlânticas de Cuidados Farmacêuticos: Presente e 

Futuro do Farmacêutico como Profissional de Saúde”, nas quais profissionais de saúde (farmacêuticos 

hospitalares/comunitários, médicos, …) do Norte do país e da Galiza apresentaram os modelos de prestação 

dos serviços de reconciliação terapêutica, aconselhamento farmacêutico e indicação farmacêutica dos locais 

em que exercem funções, bem como os mais recentes desenvolvimentos destes serviços desempenhados por 

farmacêuticos no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos da América; as Jornadas foram particularmente 

proveitosas para o desenvolvimento de um dos projetos de estágio que se apresentam na segunda parte deste 

documento. 

Organizado pela Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF), no “Seminário de Prática 

Farmacêutica: Dinamismo, Versatilidade, Excelência” (Porto, 15 de maio) foi possível assistir a uma das 

sessões paralelas programadas, tendo selecionado “Indústria Farmacêutica e Assuntos Regulamentares”, já que 

de todos os temas abordados este era aquele que o meu (ainda curto) percurso profissional apresentava mais 

lacunas. 
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PARTE II – Execução de Projetos na Farmácia Central 

 

1. Onicomicoses: O que são? Como prevenir? Como tratar? 

 

1.1. Enquadramento e Objetivos 

Durante o presente período de estágio foi possível verificar que alguns utentes se encaminhavam à Farmácia 

Central para esclarecer dúvidas relativas a algumas condições de saúde que apresentavam. Uma das situações 

que mais frequentemente levava os utentes à Farmácia eram as micoses cutâneas, já que, para além de se 

tratarem de um problema de saúde, são inestéticas. 

Assim, inicialmente foi idealizado desenvolver um projeto que permitisse alargar os conhecimentos relativos 

aos agentes causadores destas patologias, a sua caracterização/sintomatologia, diagnóstico e tratamento. No 

entanto e dada a grande diversidade de microrganismos implicados no aparecimento das diversas manifestações 

existentes de micoses superficiais, bem como de tratamentos disponíveis, optou-se por se cingir o presente 

projeto às onicomicoses. Com isto pretende-se fazer uma abordagem mais aprofundada de um problema de 

saúde que afeta a qualidade de vida dos utentes, em vez de apenas fazer uma menção superficial das múltiplas 

condições fúngicas existentes. Importa desde logo referir, portanto, que apenas irá ser feita uma 

contextualização das onicomicoses no seio das restantes micoses cutâneas. 

Assim, este projeto pretende: 

- Conhecer os tipos de micoses cutâneas existentes e principais agentes etiológicos; 

- Aprofundar os conhecimentos em relação aos tipos, agentes causadores, formas de prevenção, tratamento 

(farmacológico e não farmacológico) e diagnóstico das onicomicoses; 

- Possibilitar a transmissão da informação reunida para a população servida pela Farmácia Central, 

nomeadamente através da elaboração de um folheto informativo sobre as principais medidas a tomar para 

evitar a transmissão e propagação dos fungos. 

 

1.1.1. A Unha 

Uma vez que as onicomicoses são infeções fúngicas que se dão nas unhas, é importante conhecer a estrutura 

destes órgãos localizados nas pontas dos dedos. As unhas protegem as pontas dos dedos de danos físicos, 

participando nos processos de sensação tátil, contribuindo para a regulação da temperatura periférica e ainda 

atuando como uma contra-força às polpas digitais. As unhas são tecidos constituídos por múltiplas camadas de 

células escamosas queratinizadas sobrepostas, apresentando cada uma as seguintes estruturas (Anexo X) [47]:  

- Matriz germinal: também chamada de raiz ungueal. Esta parte da unha está sob a pele do dedo e estende-

se alguns milímetros para a região proximal dos dedos. É nesta estrutura que há produção de 90% de unha; 

- Lâmina ungueal: corresponde à unha propriamente dita, sendo constituída por queratina translúcida.  

Encontra-se fracamente ligada à matriz germinal, mas fortemente unida à matriz estéril através de sulcos 

que existem ao longo da extensão da sua superfície inferior. O aspeto rosado das unhas deve-se à presença 

de vasos sanguíneos sob estas; 
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- Prega ungueal: ou também designada paroníquio, é a pele que envolve cada unha nos três lados (cada 

unha apresenta duas pregas laterais e uma proximal); 

- Leito ungueal: também denominado por matriz estéril, trata-se da pele que está sob a lâmina ungueal e 

em que há produção de 10% de unha; 

- Cutícula: também apelidada de eponíquio, encontra-se entre a pele do dedo e a lâmina ungueal, fundindo 

as duas estruturas, formando uma barreia física. As cutículas sobrepõem-se à lâmina ungueal na base das 

unhas; 

- Lúnula: estrutura em meia-lua esbranquiçada que se encontra na base das unhas e que corresponde à 

extensão distal da matriz germinal; 

- Hiponíquio: trata-se da área entre a lâmina ungueal e a ponta do dedo. Barreira protetora na junção entre 

a extremidade distal da unha e a pele da ponta do dedo; 

- Perioníquio: também denominado por limite paroniquial, corresponde à pele que se sobrepõe aos lados 

da lâmina ungueal (ou seja, é o conjunto do eponíquio, paroníquio, hiponíquio e leito ungueal) [47,48]. 

 

1.2. Micoses Cutâneas: O que são? 

De uma forma simples, as micoses cutâneas são infeções fúngicas superficiais que afetam a pele, unhas e o 

cabelo dos humanos, podendo ser designadas por dermatomicoses. As micoses cutâneas podem ser causadas 

por fungos leveduriformes ou filamentosos (dando-se aqui particular relevo para os fungos dermatófitos), 

caracterizando-se geralmente pelo seu carácter não invasivo, sendo muito raro evoluírem para infeções 

sistémicas. Todavia e dado que alguns fungos são parte integrante da flora comensal humana, a simples 

presença de um fungo na pele não indica a presença de infeção [49-53]. 

As dermatomicoses são as doenças de pele que mais comummente afetam pessoas em todo o mundo, ainda 

que o seu diagnóstico nem sempre seja fácil de conduzir [50,52]. 

Os fungos não invadem, deste modo, tecidos vivos do organismo e, por isso, raramente põem em risco de vida 

os indivíduos afetados, ainda que causem morbilidade, condicionado a sua qualidade de vida e o bem-estar, 

pela grande variedade de alterações morfológicas e estruturais que podem provocar [50,51,53]. 

As dermatomicoses são definidas a partir do tipo de fungo que a causou, sendo, desta forma, considerados três 

grandes grupos de micoses cutâneas que irão ser sumariamente explorados (Anexo XI) [51].   

 

1.2.1. Principais agentes causadores de micoses cutâneas 

1.2.1.1. Dermatófitos 

Os dermatófitos são um grupo de fungos filamentosos com distribuição mundial que apresentam a capacidade 

única de utilizar queratina como substrato nutritivo, sendo, por isso, queratinofílicos. Esta característica explica 

o facto destes fungos apenas colonizarem e se desenvolverem em locais do corpo humano em que existe 

queratina (pele, cabelo e unhas) e é devida à expressão da exo-enzima queratinase [49,51,54,55]. 

Os dermatófitos que habitualmente estão associados a infeções superficiais da pele pertencem aos géneros 

Microsporum sp., Trichophyton sp. e Epidermophyton sp., podendo, em função do seu habitat natural, serem 

separados em três grandes grupos ecológicos: 

- Dermatófitos Antropofílicos: fungos que têm como principal hospedeiro o Homem e não são capazes de 

infetar outros animais. A transmissão dá-se a partir de indivíduos infetados. 
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Exemplos: Trichophyton rubrum, Trichophyton kanei, Trichophyton schoenleinii, Trichophyton 

concentricum, Trichophyton tonsurans, Micropsorum gypseum, Micropsorum audouinii, Microsporum 

ferrugineum e Epidermophyton floccosum; 

- Dermatófitos Zoofílicos: são agentes patogénicos com apenas um animal hospedeiro que se desenvolvem 

como saprófitos nos tecidos do animal, podendo estar implicados em infeções em humanos. Por norma, 

estas infeções desencadeiam uma resposta mais forte do hospedeiro humano do que as anteriores. 

Exemplos: Trichophyton simii (macacos), Trichophyton mentagrophytes (roedores), Trichophyton equinum 

(cavalos), Microsporum canis (gatos) e Micropsorum nannum (porcos); 

- Dermatófitos Geofílicos: fungos em regra saprófitos e que obtém nutrientes a partir de substratos 

queratinosos, sendo raro causarem infeção no Homem ou em animais. A infeção em humanos dá-se após 

contacto com solo ou animais contaminados. 

Exemplos: Trichophyton ajelloi, Trichophyton terrestre, Microsporum fulvum, Micropsorum gypseum, 

Microsporum cookei e Epidermophyton stockdaleae [49,54,55]. 

Dermatofitose é o nome que se dá à infeção cutânea provocada por estes microrganismos, designadas na 

linguagem corrente por “Tinhas”, sendo que estão subclassificadas em função do local em que se dão: 

- Tinea manuum (mãos; muitas vezes associada a Tinea pedis); 

- Tinea corporis (pele glabra; inclui ainda Tinea gladiatorum (praticantes de desportos de luta) e Tinea 

faciei (rosto)); 

- Tinea cruris (pregas da coxa, virilhas e escroto); 

- Tinea pedis (pés; designado vulgarmente por Pé de Atleta); 

- Tinea capitis (couro cabeludo); 

- Tinea barbae (barba); 

- Tinea incognito (estado da pele com micose após tratamentos com corticosteroides); 

- Tinea unguium (unhas; comummente chamada de onicomicose) [49,52,54].  

Note-se, não obstante a classificação listada, que não é raro um indivíduo apresentar infeção fúngica em mais 

que um local do corpo, devendo-se procurar a existência de infeções noutras partes do corpo sempre que se 

detete a ocorrência de uma dermatofitose [49,52,54]. 

A dermatofitose mais comum no mundo é provocada por fungos do género Trichophyton sp., sendo o que 

Trichophyton rubrum é o agente etiológico de cerca de 70% das infeções causadas por fungos deste género 

[49,54]. 

De todas estas variantes de Tinea apresentadas a mais comum é a Tinea pedis, mas no presente projeto apenas 

se irá abordar a Tinea Unguium. 

 

1.2.1.2. Fungos Leveduriformes 

Também as leveduras são capazes de provocar infeções cutâneas no Homem. Apesar de não serem 

intrinsecamente patogénicas, sendo organismos pertencentes à flora comensal, sempre que exista um fator que 

desequilibre as defesas do hospedeiro, estes fungos são capazes de proliferar e causar infeção e doença na pele, 

unhas, cabelo, membranas mucosas ou vísceras. Note-se, contudo, que as infeções cutâneas por leveduras são 

menos comuns que as dermatofitoses [49]. 
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As principais afeções cutâneas que as leveduras podem causar são as candidíases ungueais e periungueais, 

geralmente causadas por Candida albicans, a pitiríase versicolor (já designada por Tinea versicolor) e a 

foliculite pitirospórica desencadeadas pela infeção por Malassezia furfur. Esta última parece estar envolvida 

no aparecimento de dermatite seborreica (da qual a caspa é a forma mais ligeira de manifestação) [49,51]. 

Com efeito, a principal levedura implicada no aparecimento de dermatomicoses é Candida albicans, que 

provoca candidíase. Por candidíase entende-se o conjunto de infeções fúngicas causadas por espécies do género 

Candida sp. (sendo C. albicans a levedura mais virulenta). Ainda que sejam microrganismos pertencentes à 

flora comensal da pele e mucosas, as leveduras do género Candida sp. podem tornar-se patogénicas em 

determinadas situações como gravidez, Diabetes mellitus, síndrome de Cushing, desequilíbrios na flora 

microbiana normal, fragilidade do epitélio, pele muito húmida e ocluída, … mesmo em indivíduos saudáveis. 

Estas infeções são mais comuns em recém-nascidos e idosos, embora possam ocorrer em todas as faixas etárias. 

As manifestações clínicas desta infeção podem dar-se na boca, garganta, pele, couro cabeludo, vagina, dedos, 

unhas, brônquios, pulmões, trato gastrointestinal ou tornarem-se sistémicas (geralmente em indivíduos com 

deficiências imunitárias ou submetidos a tratamentos imunossupressores ou oncológicos), podendo resultar em 

situações de septicémia, endocardite ou meningite. Nas candidíases mucocutâneas crónicas (entidade clínica 

associada a outras doenças endócrinas ou imunológicas) surgem infeções persistentes ou recorrentes de 

Candida sp. nas unhas, pele e mucosas [49,51]. 

 

1.2.1.3. Fungos Filamentosos Não Dermatófitos 

Os fungos filamentosos não dermatófitos, ou seja, que não sintetizam a queratinase, estão muito raramente 

implicados em processos patogénicos nas superfícies cutâneas dos indivíduos saudáveis. Assim está justificada 

a opção de não abordar exaustivamente as onicomicoses desencadeadas por estes agentes, permitindo dedicar 

mais espaço a outras condições mais recorrentes [49,54].  

Importa apenas referir que os agentes mais comummente implicados na génese de onicomicoses são 

Acremonium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp., Botryodiplodia theobromae, Fusarium sp., Onycochola 

canadensis, Scopulariopsis sp., Scytalidium dimidiatum, Geotrichum candidum e Cladosporium carrionii, 

ainda que provoquem infeção raramente [49,53,54,56]. 

O aparecimento de onicomicose secundária à invasão por estes fungos é mais comum em idosos, indivíduos 

com traumatismos repetidos nas unhas, imunossuprimidos ou que apresentem problemas de pele que podem 

acabar por afetar as unhas. São sinais clínicos sugestivos destas onicomicoses a ausência de micose na pele em 

redor das unhas (geralmente associada à Tinea unguium), a presença de apenas uma ou duas unhas infetadas, 

historial de danos nas unhas ou ausência de resposta a tratamento com antifúngicos sistémicos eficazes para os 

fungos dermatófitos [53,56,57]. 

Note-se que ao contrário das restantes onicomicoses, as provocadas por estes fungos não são contagiosas [53]. 

 

1.3. Onicomicoses 

As onicomicoses definem-se como infeções fúngicas que afetam uma ou mais unhas (das mãos ou dos pés) 

simultaneamente de desenvolvimento lento e carácter crónico. Os fungos (nomeadamente os artrosporos, 

esporos formados pela fragmentação das hifas) são capazes de penetrar pelas fissuras microscópicas que 

existem na superfície das unhas ou através da pele que as ladeiam [53]. 
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Estima-se que cerca de 30% das micoses superficiais que ocorrem na população mundial correspondam a 

onicomicoses, as quais afetam entre 2 a 14% dos indivíduos. Por outro lado, apenas 20 a 50% das onicopatias 

(problemas nas unhas) têm etiologia fúngica, existindo, portanto, outras condições que afetam a sua estrutura 

e funcionalidade. Daqui se depreende que é importante estabelecer um correto diagnóstico antes do utente 

iniciar o tratamento, despistando outras condições que possam apresentar sinais e sintomas idênticos [55-58]. 

Os fungos dermatófitos são responsáveis por cerca de 90% dos casos de onicomicoses, sendo aos fungos 

leveduriformes e fungos filamentosos não dermatófitos atribuíveis menos de 10% das infeções; alguns estudos 

indicam que os fungos filamentosos não dermatófitos causam entre 1,5 a 6% destas micoses. No entanto, se se 

incluírem os casos de paroníquia, as dermatofitoses das unhas das mãos correspondem a pouco mais de 50% 

dessas afeções [49,53,56,58-60]. 

Muito embora as onicomicoses raramente sejam um problema de saúde que ponha em risco a vida dos seus 

portadores, estas são consideradas um problema de saúde pública devido à crescente incidência e prevalência, 

à morbilidade que desencadeiam e ao difícil e prolongado processo de tratamento de que necessitam [56,59]. 

Está descrito que a prevalência das “micoses das unhas” aumenta ao longo das faixas etárias, sendo raras em 

crianças. São possíveis causas para esta observação a ocorrência de maior número de traumatismos nas unhas 

ou maior tempo de exposição aos agentes patogénicos ao longo dos anos, bem como a incapacidade física para 

cortar as unhas ou cuidar dos pés, ou o menor ritmo de crescimento das unhas. São ainda fatores de risco para 

o desenvolvimento desta condição determinadas doenças (como Diabetes mellitus ou doença vascular 

periférica, …) ou condições que comprometam o sistema imunitário (como é o caso da SIDA); está descrito 

que cerca de 30% dos diabéticos e seropositivos têm onicomicoses. Por outro lado, os idosos podem demorar 

mais tempo a procurar tratamento, o que agrava a sua situação. Ainda se deve referir que o facto da prática de 

exercício físico estar em voga leva a que os indivíduos frequentem mais espaços como ginásios ou piscinas 

públicas, os quais são conhecidos como pontos de disseminação fúngica (por serem quentes e húmidos). 

Importa ainda mencionar que o facto das onicomicoses estarem mais associadas a elementos do sexo masculino 

parece estar relacionado com a menor preocupação estética que estes têm em relação ao estado das suas unhas 

[52,53,56]. 

As micoses das unhas dos pés são dez vezes mais comuns que nas unhas das mãos, sendo as unhas do primeiro 

e segundo dedos dos pés as mais suscetíveis ao desenvolvimento de micoses, já que são as que estão mais 

sujeitas à pressão e traumas provocados pelo uso de calçado [56,60]. 

Embora as onicomicoses não sejam condições hereditárias (alguns estudos apontam para uma suscetibilidade 

genética para o seu desenvolvimento), é comum que elementos da mesma família estejam infetados, uma vez 

que o fungo causador por ser facilmente transmitido entre pessoas [53,57]. 

Assim, serão abordadas as micoses provocadas por dermatófitos (entre os quais se destacam Trichophyton 

rubrum, Trichophyton mentagrohytes e Epidermophyton floccosum) e por Candida sp. (sendo o principal 

agente Candida albicans) nas unhas [49,56]. 

 

1.3.1. Tinea unguium 

Não existem muitos estudos sobre a prevalência das onicomicoses, no entanto estima-se que a prevalência da 

infeção das unhas causada por dermatófitos seja de cerca de 3% na população dos EUA, Austrália e Nova 

Zelândia, sendo de 5% entre a população mais idosa destes países. No entanto, entre determinados grupos de 
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pessoas como mineiros, militares ou desportistas a taxa de prevalência desta afeção pode atingir os 20% devido 

à partilha de balneários ou outras instalações e equipamentos que potenciam a disseminação dos fungos, bem 

como à maior probabilidade de traumatismo das unhas nas suas atividades [53,55,57]. 

É comum as onicomicoses estarem associadas a Tinea pedis (um terço dos casos). Tal deve-se ao facto dos 

fungos dermatófitos se desenvolverem melhor em locais quentes, húmidos e escuros. A maioria das 

onicomicoses dão-se como consequência da infeção das unhas pelo fungo causador do Pé de Atleta, geralmente 

T. rubrum [49,53,57,59,60]. 

Clinicamente e em função do “local de entrada” do fungo na unha, podem-se considerar as seguintes 

apresentações de onicomicoses provocadas por fungos dermatófitos: 

- Onicomicose Subungueal Distal e Lateral: também chamada de Dermatofitose do Leito Ungueal. É o tipo 

mais comum de micose e é geralmente causado por T. rubrum (e menos frequentemente por T. 

mentagrophyes, T. tonsurans e E. floccosum). O fungo invade o leito ungueal e a parte inferior da lâmina 

ungueal distalmente ou pelas pregas laterais, migrando para a região proximal através da matriz estéril. O 

desenvolvimento de inflamação ligeira sob a lâmina ungueal em resposta à presença fúngica resulta em 

paraqueratose focal (desaparecimento da camada granulosa da pele e persistência de células com núcleo na 

camada córnea, com aparecimento de escamas) e hiperqueratose subungueal (hiperplasia epitelial dos 

tecidos subungueais (espessamento da camada córnea, rica em queratina)), que levam ao espessamento da 

unha e consequente alteração da sua forma. Isto conduz à onicólise (destacamento da ligação entre a lâmina 

ungueal e leito da unha) do hiponíquio para a região proximal e à perda de cor das unhas. Nos casos mais 

graves pode progredir para Onicomicose Distrófica Total; 

- Onicomicose (Branca) Subungueal Proximal: sendo a onicomicose menos comum, habitualmente é 

causada por T. rubrum, estando, em regra, associada a condições imunossupressoras nos indivíduos ou 

ocorrência de traumas nas unhas. Neste caso, os fungos invadem a unha a partir da prega proximal através 

da cutícula, penetrando na lâmina ungueal recém-formada e disseminando-se para a lúnula e posteriormente 

para a zona distal da lâmina ungueal. A reação do hospedeiro passa pela hiperqueratose subungueal, que 

provoca oncólise proximal, leuconíquia (aparecimento de manchas brancas nas unhas) e destruição da 

lâmina ungueal da zona proximal, podendo haver um processo inflamatório periungueal bastante doloroso. 

Em caso de doença avançada pode provocar onicomadese (separação proximal da lâmina ungueal do leito 

ungueal, com perda da unha) e destruição total da lâmina ungueal (Onicomicose Distrófica Total); 

- Onicomicose Superficial Branca: corresponde a 10% dos casos e é mais comum nas crianças. Os fungos, 

geralmente T. mentagrophytes, invadem diretamente as camadas superficiais da lâmina ungueal, mas não 

a penetram em profundidade, levando a que o processo inflamatório desencadeado seja mínimo, já que não 

há invasão de tecidos vivos do hospedeiro. A superfície da unha apresenta-se branca e quebradiça, surgindo 

“pontos brancos” bem delineados e opacos na camada da lâmina ungueal mais externa que coalescem e se 

disseminam pela superfície da unha, resultando no aspeto típico friável e áspero das unhas; 

- Onicomicose Endonix: o fungo (geralmente T. soudanense ou T. violaceum) penetra diretamente e em 

profundidade a lâmina ungueal, tornando-a branca. Nesta condição não há hiperqueratose subungueal ou 

onicólise; 
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- Onicomicose Distrófica Total: consiste na destruição total da lâmina ungueal; alguns autores consideram 

este estado como uma entidade própria, enquanto outros definem-no como resultante da progressão das 

outras doenças anteriormente descritas [49,52,53,55,56,58]. 

Note-se que o mesmo indivíduo pode apresentar, em unhas diferentes, as várias apresentações das 

onicomicoses. No Anexo XII encontram-se imagens de cada uma das afeções anteriormente descritas 

[53,56,58,60]. 

 

1.3.2. Candidíase ungueal 

Contrariamente ao que se verifica com as onicomicoses dermatofíticas, as candidíases são mais comuns nas 

unhas das mãos que dos pés e somam 5 a 10% dos casos de infeção fúngica ungueal. Condições de saúde que 

por alterarem o estado hormonal ou imunológico do organismo, como é o caso de Diabetes mellitus, 

hipoparatiroidismo, doença de Addison, disfunções tiroideias, malnutrição, transpiração excessiva, …, 

constituem-se como fatores implicados no desenvolvimento destas micoses. Por outro lado, o uso prolongado 

de fármacos esteroides, antibióticos ou oncológicos também pode promover o seu aparecimento [61,62]. 

A onicomicose crónica por Candida sp. inicia-se com a invasão primária ou secundária da lâmina ungueal e, 

particularmente nos indivíduos com candidíases mucocutâneas crónicas, pode levar à destruição completa do 

tecido ungueal. Indivíduos com esta condição apresentam infeções crónicas ou recorrentes profundas nas 

unhas, as quais são provocadas em 70% dos casos por Candida albicans (no total dos casos em que a origem 

da micose é uma levedura) [60,61].  

As candidíases (peri)ungueais são mais comuns nas mulheres e podem ser divididas em quatro tipos: 

- Paroníquia crónica por com distrofia ungual secundária por Candida sp.: afeção mais comum. Trata-se de 

uma infeção dos tecidos moles em redor da unha (paroníquio) que se inicia como celulite, com edema e 

eritema marcado e doloroso das pregas proximal e laterais das unhas (inicialmente a lâmina ungueal não é 

afetada), e que pode progredir para um abcesso (com formação de pus). Pode afetar o eponíquio, chamando-

se nesse caso Eponíquia. Em casos mais graves pode haver separação da cutícula e pregas da unha da lâmina 

ungueal, criando um espaço pelo qual agentes irritantes e microrganismos (entre os quais Candida sp.) 

podem penetrar. Com o desenvolvimento da infeção pode haver invasão secundária da lâmina ungueal, 

surgindo linhas transversais nas unhas (linhas de Beau), tornando-as descoloradas, espessas, convexas, 

irregulares e ásperas, podendo haver distrofia proximal da unha. A paroníquia das unhas das mãos pode-se 

desenvolver em pessoas cujas mãos estão constantemente molhadas (donas de casa, auxiliares de cozinha, 

empregados de bar, floristas, nadadores, padeiros, pescadores) em meios com soluções açucaradas ou 

irritantes (ácidos ou bases fracos) que maceram as pregas das unhas e a cutícula. Embora o fungo esteja 

regularmente presente, o seu papel no desenvolvimento da infeção não é claro, pensando-se que se possa 

tratar de uma dermatite de irritação com infeção fúngica secundária (ou seja o fungo coloniza o espaço 

subcuticular já existente). Existem outras condições de saúde que podem provocar paroníquia crónica 

(ainda que mais raramente) como infeções por bactérias ou vírus, carcinoma das células escamosas ou 

melanoma subungueal;  

- Granuloma por Candida sp.: doença pouco comum (menos de 1% destas infeções) e associada a 

candidíase mucocutânea crónica ou outras condições imunossupressoras. Há invasão direta da lâmina 

ungueal, provocando grande espessamento de toda a unha. Nos casos mais graves surge edema das pregas 
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proximal e laterais das unhas e os dedos apresentam uma configuração de “pseudo-hipocratismo” (dilatação 

das pontas dos dedos) levando a Onicomicose Distrófica Total; 

- Onicólise distal por Candida sp.: infeção pouco frequente que está associada à doença de Raynaud (ou 

outras vasculopatias periféricas) ou administração oral de corticosteroides; a infeção fúngica leva a 

hiperqueratose subungueal distal (com saída de pus amarelo-acinzentado da lâmina ungueal) com posterior 

separação da lâmina ungueal do leito ungueal. No entanto desconhece-se se a onicólise é devida à alteração 

vascular ou à infeção fúngica per si. Esta lesão muitas vezes assemelha-se à Onicomicose Subungueal 

Distal causada pelos dermatófitos; 

- Candidíase secundária: ocorre associada a outras afeções que alteram a configuração das unhas (como a 

psoríase) [49,53,56,61-64]. 

No Anexo XIII estão presentes imagens das afeções provocadas por Candida sp. nas unhas [61,63]. 

 

1.4. Diagnóstico de Onicomicoses 

O diagnóstico das micoses das unhas é de responsabilidade médica, tendo por base a combinação de 

informações clínicas e laboratoriais. 

Assim, o diagnóstico clínico deve incluir exame físico das distrofias das unhas que o doente apresenta 

(procurando a existência de outras possíveis lesões noutras partes do corpo) e o histórico epidemiológico. No 

entanto e como apenas cerca de 20 a 50% das afeções das unhas têm origem fúngica e outras patologias podem 

levar a apresentações clínicas semelhantes (como psoríase, Lichen planus, eczema ou repetição de 

traumatismos sobre as unhas), é necessário fazer o diagnóstico diferencial [52,53,65]. 

Para tal, é feita a recolha de amostras das unhas afetadas do utente e o seu encaminhamento para o laboratório. 

O diagnóstico micológico pode-se basear na visualização dos microrganismos em microscopia direta, na 

presença e identificação de colónias que se desenvolveram em meios de cultura ou, mais recentemente, com 

recurso ao PCR (Polymerase Chain Reaction, que se baseia na amplificação e deteção de DNA) [50,52,60]. 

O tratamento destas afeções apenas se deve iniciar após identificação do agente etiológico [55,57,66]. 

Note-se que no caso da paroníquia, o diagnóstico é apenas clínico [63]. 

 

1.5. Tratamento de Onicomicoses 

Dado que as onicomicoses são afeções provocadas por fungos, o seu tratamento passa pelo uso de fármacos 

antifúngicos, os quais podem ser de aplicação tópica ou oral (ação sistémica) e serem MSRM ou MNSRM. 

Ainda assim e apesar das onicomicoses serem condições crónicas e que podem reduzir a qualidade de vida dos 

indivíduos portadores, nem sempre é necessário recorrer a tratamento. Nos casos em que a infeção é 

assintomática ou ligeira e os indivíduos que a apresentam não se encontram preocupados com isso, não há 

necessidade de se iniciar terapia medicamentosa. O facto de alguns medicamentos antifúngicos poderem 

apresentar um espectro alargado de efeitos adversos, várias interações fármaco-fármaco e também terem de ser 

aplicados por períodos prolongados podem desencorajar os utentes a iniciar o tratamento. Por outro lado, a 

estes indivíduos deve ser reforçada a importância de adoção das medidas não farmacológicas necessárias para 

evitar a disseminação da sua micose a outras partes do corpo ou a outras pessoas. 

Os tratamentos farmacológicos apenas devem ser indicados aos utentes cujas onicomicoses os preocupam ou 

incomodam, quer em questões de estética, quer de saúde. São possíveis complicações das onicomicoses o 
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desconforto, dificuldade em caminhar, infeções bacterianas secundárias, reações idiopáticas e urticária crónica, 

além de funcionarem como reservatórios que perpetuam a infeção na comunidade [52,53,56,57,60,67]. 

Antes de se indicar um determinado tratamento que não exija prescrição médica, o farmacêutico deve-se 

certificar que a indicação farmacêutica é a estratégia mais apropriada para a resolução daquele problema e 

referenciar os utentes para consulta médica sempre que considere necessário. Indivíduos que apresentem 

patologias que aumentam o risco de desenvolvimento de onicomicoses, como Diabetes mellitus, doenças 

circulatórias ou imunológicas, deverão ser encaminhados para avaliação médica sem que lhes seja dispensado 

qualquer produto [68].  

No momento da dispensa dos antifúngicos (MSRM ou MNSRM) é ainda de suma importância que os utentes 

fiquem a compreender o modo de aplicação dos medicamentos, nomeadamente os de aplicação tópica, e 

percebam que devem cumprir a duração do tratamento que lhes é indicada, de forma a que a ação terapêutica 

dos fármacos seja maximizada e se evitem recidivas. É também neste momento que devem ser apontadas as 

medidas não farmacológicas que o utente deve seguir para prevenir ou diminuir a taxa de recidivas, bem como 

prevenir a transmissão a outras pessoas [68]. O presente projeto permite auxiliar os colaboradores da Farmácia 

Central nesta tarefa, possibilitando que os utentes levem consigo um pequeno folheto com as informações e 

dicas mais relevantes para prevenir a transmissão fúngica. 

 

1.5.1. Tratamento Farmacológico de Onicomicoses 

1.5.1.1. Tratamento de Tinea unguium 

Das várias formas de apresentação de antifúngicos disponíveis no mercado, como pomadas, cremes, loções, as 

mais indicadas e habitualmente usadas para o tratamento das onicomicoses são os vernizes medicamentosos e 

as formulações orais. Os fármacos que se encontram expressamente indicados para o tratamento de 

dermatofitoses nas unhas em Portugal são os que se encontram nas Tabelas 2 (fármacos de aplicação tópica) e 

3 (fármacos de ação sistémica) do Anexo XIV. É de notar que a taxa de crescimento das unhas dos pés é cerca 

de metade a um terço da verificada nas unhas das mãos, pelo que os tratamentos feitos aos pés devem ser mais 

prolongados que os das onicomicoses das mãos [66,69]. 

É determinante para o sucesso dos tratamentos às unhas, que se proceda à correta higiene das unhas das mãos 

e pés para evitar a sua progressão e que se cumpra a duração prevista do regime terapêutico [58]. 

 

As onicomicoses devem ser tratadas por via sistémica, embora nos casos em que a infeção seja recente e ligeira 

e afete poucas unhas se possa recorrer a tratamentos tópicos, apresentando, em geral, uma taxa de cura de 30% 

(Tabela 2 do Anexo XIV). À exceção do tratamento das onicomicoses superficiais brancas, o tratamento de 

Tinea unguium recorrendo apenas ao uso de antifúngicos tópicos é geralmente ineficaz, já que devido à 

composição queratinosa e compacta das unhas é difícil difundirem até às camadas mais profundas da unha. No 

entanto, em associação com antifúngicos sistémicos, estes fármacos permitem que a recuperação se dê mais 

rapidamente, aumentando a tolerabilidade e segurança dos tratamentos. Estes produtos podem ser úteis em 

indivíduos que não sejam capazes de tolerar os antifúngicos orais ou como medida preventiva da instalação de 

onicomicoses [49,52-57,66,67]. 

Entre os antifúngicos de aplicação externa encontram-se substâncias como a amorolfina (morfolina que inibe 

a síntese de ergosterol nos dermatófitos e Candida sp.), ciclopirox olamina (hidroxipiridona que inibe o 
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metabolismo energético dos dermatófitos e Candida sp.), fenticonazol, tioconazol e miconazol (imidazóis 

que inibem a biossíntese de ergosterol e alteram a composição de outros componentes lipídicos da membrana 

dos dermatófitos e Candida sp.), estando as suas posologias habituais descritas no Anexo XV [49,53,54,66,69]. 

É característica comum para todos os produtos a necessidade de se limpar e secar bem a área em que estes irão 

ser aplicados, bem como lavar as mãos após a sua aplicação [68]. 

Estes medicamentos têm a grande vantagem de praticamente não apresentarem efeitos secundários ou 

interações medicamentosas (Anexo XVI) [53,57,65,66,69]. 

 

As formulações sistémicas (Tabela 3 do Anexo XIV) devem ser reservadas para tratar onicomicoses instaladas 

e resistentes à terapêutica tópica, para os doentes imunodeprimidos ou caso os indivíduos sejam intolerantes 

ao tratamento tópico [66]. 

Entre os principais antifúngicos sistémicos utilizados para o tratamento de Tinea unguium e com essa indicação 

terapêutica aprovada apresentam-se o fluconazol, itraconazol e terbinafina, estando registados no Anexo XVII 

os seus regimes posológicos mais habituais [52,55,66,69,70]. 

O fluconazol (triazol) é um antifúngico ativo em dermatófitos e Candida sp., estando indicado para o 

tratamento de Tinea unguium quando os outros fármacos não são apropriados e para a candidíase dérmica 

quando há necessidade de tratamento sistémico. Embora apresentem elevadas taxas de cura na onicomicose, é 

necessário um longo tratamento e estão descritas algumas interações medicamentosas importantes [56,66,69]. 

O itraconazol (triazol) apresenta um largo espectro de ação mais alargado que o fármaco anterior e elevada 

afinidade para a queratina, sendo muito eficaz no tratamento de onicomicoses causadas por fungos 

dermatófitos, fungos filamentosos não dermatófitos e leveduras. É capaz de penetrar rapidamente a unha e 

permanecer durante períodos prolongados após o final do tratamento, razão pela qual pode ser usado em dois 

regimes de tratamento distintos (contínuo ou por pulsos) com igual eficácia. Apresenta 40 a 50% de taxa de 

cura nos casos em que é utilizado e taxa de reincidência das onicomicoses oscila entre 10 a 50%. O perfil de 

reações adversas e o potencial de interações medicamentosas do itraconazol são mais desfavoráveis que os do 

fluconazol; atualmente é considerado como a segunda opção antifúngica oral [52,56,57,60,66,69]. 

A terbinafina (alilamina) é eficaz em onicomicoses causadas por dermatófitos e alguns fungos filamentosos, 

tendo grande afinidade ao tecido queratinizado das unhas, mas apresenta baixa atividade antifúngica nas 

infeções por Candida albicans. Atualmente é considerada como o tratamento de primeira linha das 

dermatofitoses devido à sua tolerabilidade, eficácia e custo serem mais vantajosos que os apresentados pelo 

itraconazol. Apresenta elevada taxa de cura clínica das micoses (75 a 80%) e baixa taxa de recidivas e requer 

tratamentos menos prolongados que os fármacos anteriormente descritos [49,52-54,56,57,60,69]. 

Os antifúngicos de natureza azólica são fungostáticos e podem ser divididos em dois grupos, os derivados de 

imidazol (como miconazol e cetoconazol) e derivados de triazol (como fluconazol e itraconazol), 

caracterizando-se por serem inibidores de enzimas do Citocromo P450 fúngico envolvidas na síntese de 

ergosterol (componente da membrana celular fúngica). Note-se que os triazóis apresentam menor espectro de 

efeitos secundários que os imidazóis. Já as alilamninas são compostos inibidores do esqualeno epoxidase, 

resultando também a sua ação na perturbação da síntese de ergosterol, sendo fungicidas [54,66,69]. 

No Anexo XVIII estão descriminados os principais efeitos secundários, contra-indicações e interações 

medicamentosas dos fármacos anteriormente referidos [65,66,69]. 
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De acordo com recomendações da American Academy of Dermatology a prescrição de antifúngicos orais 

apenas deve ocorrer após identificação laboratorial do agente causador da onicomicose, de forma a que o 

tratamento selecionado surta efeito [52-54]. 

Alguns investigadores preconizam que a terapêutica oral deve ser continuada mesmo após o período 

recomendado pela indústria farmacêutica, até, pelo menos, toda a unha infetada ter sido substituída pela nova 

unha saudável, o que pode demorar 3 a 6 meses no caso das unhas das mãos e 6 a 12 meses no caso das unhas 

dos pés. Todavia, o ritmo de crescimento ungueal é muito variável entre os indivíduos e diminui com a idade, 

pelo que pode haver necessidade de prolongar os tratamentos além dos períodos supracitados [56,60,65,67]. 

Caso do tratamento antifúngico estiver a ser eficaz, verifica-se o crescimento de uma nova unha saudável desde 

a região proximal, à medida que a “velha” unha infetada vai sendo gradualmente aparada (nenhum tratamento 

recupera ou melhora o aspeto da unha já infetada). É de notar ainda assim que, por vezes, o tratamento não 

promove a normalização da aparência das unhas [60,67]. 

Caso a infeção das unhas não mostre sinais de melhoria, piore ou reapareça, durante ou após o tratamento os 

utentes devem consultar o seu médico, já que se pode estar perante um caso de resistência a antifúngicos ou 

diagnóstico errado. De facto, a taxa de recidiva das onicomicoses pode atingir valores entre 20 a 70% dos casos 

em que se aplicam antifúngicos, podendo alguns indivíduos ter longos períodos de reincidências [52,56,67,68]. 

Note-se que os primeiros antifúngicos orais a serem desenvolvidos, como a griseofulvina e cetoconazol, se 

encontram em desuso, dado o seu espectro de atividade mais limitado, o grande leque de interações 

medicamentosas e efeitos secundários que desencadeiam e as baixas taxas de adesão ao tratamento; com efeito, 

já não existem disponíveis no mercado nacional nenhuns medicamentos contendo estas substâncias, tendo sido 

substituídos pelos fármacos já referidos, que apresentam maior taxa de cura e menor taxa de recidiva das 

onicomicoses, além de serem administrados durante períodos mais curtos [56,57,65-67]. 

Os antifúngicos triazólicos de segunda geração (voriconazol, posaconazol, ravuconazol, …) apresentam um 

melhor perfil de segurança que os fármacos de primeira geração, mas não estão indicados para o tratamento de 

dermatomicoses, podendo vir a ser possíveis alternativas terapêuticas no futuro (nomeadamente para as 

infeções por fungos filamentosos não dermatófitos ou resistentes aos fármacos atualmente disponíveis) [52]. 

 

1.5.1.2. Tratamento da Candidíase ungueal 

O tratamento previsto para candidíases que apenas afetam as unhas é diferente do que é destinado a indivíduos 

com candidíase mucocutânea ou imunossuprimidos (administração de maiores doses durante mais tempo) [53]. 

O tratamento da paroníquia crónica passa sobretudo por manter as mãos secas e limpas, evitando o contacto 

com meios aquosos, de forma a que a cutícula e as pregas ungueais se voltem a fundir com as unhas. Assim, 

estes indivíduos devem usar luvas ou aplicar cremes-barreira nas lesões. Também a aplicação de agentes 

antisséticos no espaço entre a lâmina ungueal e as pregas da unha, como a solução etanólica de timol a 3%, 

várias vezes por dia permite manter o espaço seco e livre de microrganismos. 

Para além disso, podem ser prescritos a estes indivíduos cremes com corticosteroides ou tacrolimus a 0,1% 

para adjuvar à sua resolução. O recurso a produtos antifúngicos (orais ou tópicos) apenas se dá nos casos em 

que o desenvolvimento fúngico possa agravar a situação. Entre os fármacos de uso tópico que se podem utilizar 

estão clotrimazol, ciclopirox olamina e miconazol. Não se devem utilizar sabões com pH ácido, já que Candida 

sp. prolifera melhor nestes meios [53,63,70,71]. 
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Nos casos em que existe abcesso é necessário fazer a sua drenagem, seguindo-se o tratamento com antifúngicos 

orais, como fluconazol ou itraconazol, sendo este considerado como o fármaco de primeira linha (Anexo XVII). 

[49,52,55,66,70,71]. 

 

1.5.2. Tratamento Não Farmacológico de Onicomicoses 

Existe uma série de medidas não farmacológicas que podem ser adotadas com vista a minimizar os danos 

causados pelas onicomicoses, quer o indivíduo recorra ou não a tratamento medicamentoso concomitante. 

Assim, é extremamente importante que exista uma higienização regular dos pés e das mãos, havendo cuidado 

para os deixar bem secos [58]. 

Uma possível estratégia para o tratamento das onicomicoses passa pela remoção (avulsão) cirúrgica total das 

unhas. No entanto, devido ao desconforto, custo e desfiguração estética que causa (a nova unha pode demorar 

mais de um ano para que se desenvolva completamente) não é uma opção frequentemente utilizada. Apenas 

nos indivíduos com poucas unhas infetadas (uma ou duas) ou que sejam intolerantes ao tratamento antifúngico 

oral é que a remoção da unha, associada à aplicação de antifúngicos tópicos, se pode revelar vantajosa. 

A remoção química das unhas é um procedimento menos doloroso que o procedimento anteriormente descrito 

e substituiu a remoção cirúrgica parcial. Este método consiste na utilização de kits (Canespro® Kit de 

Tratamento de Infeções Fúngicas da Unha (Bayer) ou Onyster® (Pierre-Fabre Dermo-Cosmétique)), cuja 

aplicação de uma pomada de ureia a 40% (ação desnaturante da queratina) sobre as áreas lesadas da unha 

permite o seu amolecimento, facilitando a sua remoção posterior com um dispositivo de raspagem, como limas. 

Assim, após a higienização e secagem das unhas afetadas é feita a aplicação da pasta sobre as zonas lesadas, 

sendo devidamente cobertas com um penso por 24h, ao fim das quais se raspam as partes amolecidas (o 

procedimento é diário e repetido durante duas a três semanas). Entre as principais vantagens desta estratégia 

contam-se a substituição gradual de unha lesada por unha saudável e a rapidez dos resultados (superior à da 

utilização de antifúngicos orais) [72,73].  

Existem também alguns dispositivos médicos na forma de vernizes, soluções com pincel ou canetas (Excilor® 

(Vemedia), Nailner® (TRIMB Healthcare) ou Dr. School® Tratamento para Unhas Antifúngico (Reckitt 

Benckiser)) que são aplicados diretamente sobre as unhas, ajudando a prevenir a extensão da infeção e o seu 

(re)aparecimento. Globalmente são produtos que se baseiam na acidificação do microambiente da unha, 

tornando-o inadequado para o desenvolvimento fúngico. Ao longo da utilização destes produtos há diminuição 

da carga fúngica e melhoria do aspeto da unha, devendo ser seguidas as indicações dos seus fabricantes, no 

que diz respeito à duração do tratamento e frequência de aplicação dos produtos [74-76]. 

Tratamentos inovadores a laser ou de terapia fotodinâmica são alternativas para o tratamento destas micoses, 

nas quais há aplicação de energia sobre as unhas que destroem os fungos; no entanto, estes tratamentos são 

caros e ainda não apresentam evidência que demonstrem a sua vantagem em relação aos restantes métodos [56-

58,60,67]. 

 

1.6. Como prevenir Onicomicoses? 

Dado que o tratamento das onicomicoses implica o uso prolongado de medicamentos que apresentam vários 

efeitos adversos e que nem sempre conseguem resolver eficazmente a situação, tal como o ditado popular 

preconiza, “prevenir é o melhor remédio”. Como estas infeções fúngicas se podem disseminar entre pessoas 
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há uma série que comportamentos que os indivíduos com micose devem tomar para evitar transmitir a infeção 

a outras partes do seu corpo ou a outras pessoas, da mesma forma que os indivíduos sem onicomicose devem 

evitar certas atitudes que potenciem a sua aquisição [54,58].  

Assim, existem muitas medidas que podem ser facilmente adotadas no quotidiano e que visam evitar o 

desenvolvimento destas infeções fúngicas: 

- Manter sempre (as unhas) dos pés e das mãos limpos e secos, tendo particular cuidado na limpeza do 

espaço entre os dedos; 

- Usar calçado adequado ao tamanho e formato do pé, evitando materiais sintéticos; 

- Lavar ou limpar o calçado regulamente, deixando-o arejar; 

- Usar meias de algodão (permitem que o pé “respire”); 

- Trocar de meias diariamente; 

- Sempre que possível aplicar pó ou spray antifúngico nas meias lavadas e no calçado limpo; 

- Aparar as unhas curtas (caso se tenham unhas com micose, deve-se cortar estas unhas com outro cortador); 

- Não cortar as cutículas das unhas (danificam a unha e aumentam o risco de infeção); 

- Não partilhar cortadores de unhas, toalhas e meias; 

- Lavar as toalhas regularmente com água quente (acima de 60ºC); 

- Usar uma toalha diferente para secar as zonas afetadas pela micose OU caso se utilize apenas uma toalha, 

secar apenas no fim as regiões com micose; 

- Não andar descalço em piscinas ou casas de banho públicas, balneários, ginásios, saunas (usar sempre 

chinelos adequados); 

- Verificar regularmente as mãos e os pés (em especial se houver histórico de onicomicose);  

- Caso esteja presente, deve-se tratar rapidamente o Pé de Atleta para evitar que afete as unhas; 

- Aplicar preventivamente produtos antifúngicos tópicos nas unhas e nos pés com alguma regularidade; 

- Verificar que os utensílios utilizados para tratar das unhas são esterilizados entre as utilizações (tanto em 

casa como em espaços de beleza), uma vez que podem ser a fonte de transmissão fúngica; 

- Para evitar a recorrência de onicomicoses deve-se cumprir o tratamento que foi proposto [53,56-58,67,68]. 

 

1.7. Intervenção na Farmácia Central 

1.7.1. Elaboração de Folheto para os Utentes 

A partir de todas as informações anteriormente recolhidas relativamente às onicomicoses procedeu-se à 

elaboração de um folheto que ficou disponível para os utentes da Farmácia Central que se encaminhem a este 

espaço de saúde para elucidar as suas dúvidas relativamente a esta condição (Anexo XIX).  

O folheto desdobrável aborda de uma forma simples e acessível para os utentes os principais tipos de 

onicomicoses que existem, os seus sinais e sintomas (apresentando imagens que ajudam a visualizar e 

compreender as lesões), os fatores que potenciam o seu aparecimento e as respetivas medidas preventivas. É 

feita uma menção à necessidade de se recorrer ao médico ou farmacêutico para se iniciar o tratamento destas 

afeções ungueais [52,56-58,60,65,67]. 

A disponibilização do panfleto relativo às onicomicoses na zona de atendimento ao público da Farmácia 

Central permitiu a criação de uma oportunidade de abordagem desta temática junto dos utentes que 

manifestavam curiosidade pelo assunto e pretendiam esclarecer quais os comportamentos a tomar para evitar 
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o seu aparecimento ou transmissão. Alguns dos utentes relatavam conhecer casos de amigos ou familiares que 

apresentavam unhas infetadas ou serem eles mesmos que padeciam deste problema. Desta forma, o folheto foi 

o veículo que permitiu introduzir o assunto junto dos utentes (dado que as onicomicoses são mais frequentes 

nas unhas dos pés, nem sempre é possível visualizar o seu estado e por vezes a abordagem direta do tema não 

é bem rececionada junto dos utentes), servindo noutros casos como suporte escrito à informação transmitida 

oralmente pela equipa da Farmácia Central. 

 

2. Cuidados Farmacêuticos: uma pequena abordagem 

 

2.1. Enquadramento e Objetivos  

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, responsabiliza-se conjuntamente com os seus utentes pela 

resolução dos seus problemas de saúde. Sendo os medicamentos a forma de intervenção médica mais comum, 

é notória a necessidade de promover e salvaguardar a sua correta utilização [4,77]. 

Com o desenvolvimento dos Cuidados Farmacêuticos têm surgido vários serviços que auxiliam os utentes a 

melhorarem os seus comportamentos relativos à sua saúde e ao uso da medicação, sendo um desses a Revisão 

do Processo de Uso da Medicação. Este serviço consiste na avaliação do processo de uso de todos os 

medicamentos, suplementos alimentares ou produtos fitoterapêuticos consumidos por um determinado utente 

pelo farmacêutico, pesquisando-se ainda a existência de possíveis problemas que estejam associados à sua 

toma (interações medicamentosas/alimentares, duplicações terapêuticas, erros de dose ou de administração, 

efeitos adversos, compliance, …) e possam comprometer o sucesso dos seus tratamentos farmacológicos e o 

seu estado de saúde. Com este serviço pretende-se gerar um compromisso de otimização do regime terapêutico 

dos utentes, nomeadamente no que respeita à verificação da: 

- Necessidade e eficácia do medicamento para tratar o problema de saúde daquele utente; 

- Adequação da dosagem e do medicamento para o utente; 

- Existência de condições socioeconómicas para o cumprimento do regime terapêutico; 

- Adesão à terapêutica;  

e aumentar a sua compreensão acerca dos problemas de saúde que o acometem baseadas na relação de 

confiança farmacêutico-utente [4,77].  

Com este projeto pretende-se levar a cabo uma primeira abordagem à Revisão do Processo de Uso da 

Medicação na Farmácia Central, com a elaboração de um folheto/boletim em que se registam os medicamentos 

usados por um utente, promovendo uma maior proximidade e identificação entre a Farmácia Central e os seus 

utentes. Assim, definem-se como objetivos deste projeto: 

- Reunir num só local todo o regime terapêutico utilizado por um dado utente; 

- Fazer com que os doentes conheçam melhor os medicamentos que usam, minimizando possíveis erros ou 

trocas; 

- Promover o uso racional do medicamento e a adesão à terapêutica; 

- Aumentar a satisfação dos utentes com o serviço de dispensa que é prestado pela Farmácia Central [4,77]. 

Note-se que este serviço se destina particularmente aos utentes polimedicados, idosos ou que apresentam 

regimes terapêuticos complexos já que são os utentes mais propensos a cometerem erros. Para os utentes que 
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estão institucionalizados ou para os quais a administração da medicação está a cargo de terceiros também pode 

ser vantajosa a oferta deste serviço [77,78]. 

Embora numa primeira fase de planeamento deste projeto referente aos Cuidados Farmacêuticos, estivesse 

prevista a disponibilização de outros “cuidados”, como o Seguimento Farmacoterapêutico ou a Reconciliação 

da Medicação e a elaboração dos respetivos documentos de suporte à equipa da Farmácia Central de forma a 

facilitar a sua intervenção e comunicação junto dos utentes que pretendessem aderir e usufruir da orientação 

profissional do farmacêutico, o facto é no presente a equipa da Farmácia Central não considerou prioritária a 

implantação de todos os serviços que atualmente são considerados Cuidados Farmacêuticos. 

 

2.2 Intervenção na Farmácia Central 

O folheto/boletim que foi elaborado e disponibilizado para utilização e preenchimento pelos colaboradores da 

Farmácia Central encontra-se disponível no Anexo XX e apresenta uma tabela com os seguintes campos: 

- “Medicamento”: destinado à inscrição do(s) nome(s) da(s) substância(s) ativa(s) (no caso dos 

medicamentos genéricos) ou do nome comercial dos medicamentos de referência; 

- “Dose”: campo disponível para escrever a(s) concentração(ões)/dosagem(ns) da(s) substância(s) ativa(s) 

contida(s) no medicamento em questão; 

- “Laboratório”: local destinado para apor a indústria farmacêutica fabricante do medicamento; 

- “Como tomar?”: campo em que se podem escrever informações úteis sobre o modo de administração 

daquele medicamento para aquele utente (descrição do número ou quantidade de medicamentos a 

administrar de cada vez); 

- “Quando tomar?”: campo destinado à descrição do momento da administração e/ou da duração do 

tratamento com aquele medicamento; 

- “Para que serve?”: descrição com linguagem simples e resumida do efeito terapêutico daquele 

medicamento para aquele utente, de forma a que este compreenda o fim a que este se destina 

(particularmente útil nos casos em que os utentes confundem a medicação); 

- “Observações”: campo disponível para a inscrição de outras informações que não incluídas nos locais 

anteriores e que podem ser relevantes para determinado utente. 

Note-se ainda que existe um espaço disponível para se colocar o nome do utente para o qual o Folheto se 

destina, de forma a evitar que se troquem folhetos entre indivíduos. 

O Folheto foi concebido de modo a que no verso estejam presentes informações relativas à farmácia e aos 

serviços que esta oferece, bem como contactos telefónicos locais úteis, de acordo com o modelo utilizado para 

outros folhetos disponibilizados pela Farmácia Central. O facto do Folheto ser dobrável garante a privacidade 

das informações contidas na tabela, já que se encontram no “interior”. 

Como se pretende que os utentes conservem o Folheto durante o tempo em que este for válido para os seus 

tratamentos medicamentosos, este foi impresso em papel cartonado e em formato A5 para que, por um lado, 

seja facilmente transportável, acompanhando o utente nas suas idas ao médico e à farmácia e, por outro, sejam 

percetíveis as informações que manualmente são nele inscritas. 

A decisão de se incluir um campo para o laboratório fabricante do medicamento deve-se ao facto das 

prescrições médicas serem, conforme já foi detalhado anteriormente, preferencialmente feitas de acordo com 

as substâncias ativas dos medicamentos, podendo os utentes exercer o seu direito de opção nas situações 
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legalmente previstas. Ainda assim, não raras vezes os utentes não são capazes de reconhecer ou enunciar os 

medicamentos que lhe são administrados, ficando confusos com a grande diversidade de produtos que 

correspondem à prescrição médica, embora manifestem vontade de manter o medicamento que anteriormente 

adquiriram e apresentam no domicílio. Tal leva a que os colaboradores da farmácia tentem encontrar dados de 

faturação desses doentes relativos a dispensas anteriores no Sifarma2000, o que, para além de ser demorado, 

nem sempre tem sucesso. Outra estratégia utilizada passa por levar o utente ao armazém dos medicamentos 

para tentar que este reconheça visualmente o produto que utiliza. Nessa situação, alguns doentes preferem 

voltar à farmácia noutro momento fazendo-se acompanhar do acondicionamento primário dos produtos que 

pretendem adquirir. No entanto, esta situação representa um transtorno maior para os utentes e pode 

comprometer a continuação dos seus tratamentos. 

Assim sendo, a inscrição do laboratório fabricante do medicamento no Boletim permite agilizar os 

atendimentos aos utentes, já que a seleção dos medicamentos é mais célebre, o que aumenta a disponibilidade 

dos profissionais para o esclarecimento de dúvidas dos utentes sobre o processo de uso dos medicamentos, 

sendo, portanto, vantajosa para ambas as partes. 

Desta feita, sempre que o profissional da farmácia detetava um utente que potencialmente iria beneficiar da 

inscrição dos seus medicamentos no boletim (ou seja, mas não limitando, utentes que apresentavam regimes 

posológicos de maior complexidade ou com elevado número de medicamentos prescritos), expunha e 

apresentava as vantagens deste novo serviço gratuito da farmácia, procurando obter o consentimento do utente 

ou cuidador para o preenchimento do mesmo naquele momento, sendo-lhe entregue no final do atendimento. 

Note-se que a maioria dos utentes que foram abordados aceitou a intervenção que lhes foi proposta depois de 

lhe ter sido explicado o “modo de funcionamento” do boletim e que tal não teria nenhum custo monetário 

adicional. Além disso, à medida que o folheto era preenchido, eram feitas questões ao utente no sentido de 

garantir que a informação que estava contida em papel estava a ser corretamente interpretada. Os utentes eram 

advertidos de que se deveriam fazer acompanhar do seu boletim sempre que se dirigissem à farmácia para 

adquirir medicamentos, de forma a que o documento se mantivesse o mais atualizado possível e, com isso, 

pudessem tirar o maior partido deste. No entanto, alguns utentes referiam que “faltavam” medicamentos na 

prescrição que pretendiam aviar (outra especialidade médica, ainda tinham quantidade suficiente do 

medicamento até à consulta seguinte, …), pelo que o boletim ficava incompleto, mas nas mãos do utente, até 

que esses medicamentos fossem novamente prescritos pelo médico e aviados pelo utente; tal decisão permite 

obter as informações escritas prestadas pelo prescritor, nomeadamente no que respeita à posologia, evitando 

possíveis erros ou confusões que poderiam ocorrer com base na indicação oral dos utentes. 

Importa, por fim, referir que a introdução deste folheto destinado à inscrição do regime farmacoterapêutico dos 

utentes da Farmácia Central possibilitou, por um lado, clarificar e melhorar junto destes o correto modo de 

administrar os seus medicamentos e, por outro, beneficiou a relação entre os utentes e os colaboradores da 

Farmácia Central. Gerou-se um vínculo entre o profissional e o utente que tem como principal objetivo a 

promoção da saúde e bem-estar. 
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Anexo I – Farmácia Central (localização e organização): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização da Farmácia Central (Barcelos). 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Planta (simplificada) da Farmácia Central: 

Legenda: 

1 – Zona de Atendimento ao Público. 

2 – “Armazém 2”. 

3 – Sala de Atendimento Personalizado. 

4 – “Armazém 1”.  
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Anexo II – Fachada da Farmácia Central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3 a 6 – Fachada e montras da Farmácia Central.  
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Anexo III – Zona de Atendimento ao Público da Farmácia Central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 a 10 – Lineares e balcões de atendimento ao público da Farmácia Central.  
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Anexo IV – Organização da Zona de Atendimento ao Público da Farmácia Central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Planta da Zona de Atendimento ao Público: 

Legenda: 

1 – Montras. 

2 – Balança. 

3 – Lineares disponíveis para a apresentação de produtos dermocosméticos e capilares. 

4 – Lineares em que se expõem os suplementos alimentares. 

5 – Lineares em que está exposto o material de penso. 

6 – Lineares em que estão expostos os artigos de higiene oral. 

7 – Lineares em que se expõem artigos de perfumaria. 

8 – Tensiómetro. 

9 – “Cantinho da Mamã”: apresenta uma gama de artigos de puericultura e de cuidados pré e pós-natal. 

10 – Zona dos Protetores Solares. 

11 – Balcões de atendimento ao público. 

12 – Expositores dos principais MNSRM (sujeito a sazonalidade). 

13 – Prateleiras para os medicamentos veterinários. 

14 – Prateleiras para os leites para lactentes, de crescimento e de transição, bem como dos boiões de 

alimentação e farinhas. 
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Anexo V – Organização dos Armazéns da Farmácia Central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Planta do “Armazém 1”: 

Legenda: 

1 – Gavetas em que estão arrumados separadamente e por ordem alfabética: 

- Formulações galénicas semi-sólidas (cremes, pomadas, pastas ou géis); 

- Formas farmacêuticas orais líquidas (xaropes, soluções, suspensões e emulsões); 

- Medicamentos injetáveis;  

- Cremes vaginais; 

- Comprimidos/óvulos vaginais; 

- Pílulas anticoncecionais; 

- Produtos aplicados em gotas (orais/nasais/auriculares); 

- Pós de uso cutâneo e vernizes; 

- Preparações oftálmicas; 

- Supositórios/enemas; 

- Pós granulados. 

2 – Frigorífico em que estão acondicionados todos os produtos que requerem frio (2-8ºC). 

3 – Gavetas em que estão organizadas todas as especialidades farmacêuticas orais (comprimidos/cápsulas) por 

ordem alfabética do nome comercial e pela dosagem. 

4 – Prateleiras em que estão organizados todos os catálogos e folhetos comerciais sobre artigos que se 

encontram à venda na farmácia; também são aqui colocadas as circulares informativas mais recentes para que 

toda a equipa tenha delas conhecimento. 

5 – Armário de Acesso Condicionado em que se encontram os medicamentos com substâncias psicotrópicas e 

estupefacientes. 

6 – Local de conferência e receção de encomendas, conta com dois terminais informáticos. Organização de 

toda a documentação legal necessária à farmácia. 

7 – Estantes em que se se encontram organizados por ordem alfabética da substância ativa (e pela dosagem) 

que apresentam todos os medicamentos genéricos. 

8 – Estantes em que se estão arrumados os MNRSM, suplementos alimentares e produtos homeopáticos por 

ordem alfabética. 
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9 – Estantes em que se encontram todos os excedentes dos locais anteriores devidamente separados. 

Encontram-se ainda aqui acondicionados produtos para incontinência urinária, calçado ortopédico, ampolas 

bebíveis, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Planta do “Armazém 2”: 

Legenda: 

1 a 9 – Prateleiras em que se encontram acondicionados os excessos dos produtos, essencialmente de higiene 

(oral, íntima, capilar e corporal), cosmética e perfumaria, que se encontram expostos nos lineares da zona de 

atendimento ao público. Também estão aqui acondicionados artigos de puericultura e variados dispositivos 

médicos. 
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Anexo VI – Exemplo de cartazes promocionais afixados na Farmácia Central: 

 

 

  

Le Comptoir du Bain® 

 

 

 

 

 

1=2 
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Anexo VII – Elementos a constar nas Receitas Eletrónicas Desmaterializadas: 

 

Nas Receitas Sem Papel devem estar apostas as seguintes informações: 

- Número da receita (código de 19 dígitos atribuído pela BDNP);  

- Identificação do local de prescrição (nome e código);  

- Identificação do médico prescritor (nome e número de cédula profissional; se aplicável a especialidade e 

contacto telefónico);  

-  Identificação do utente (nome e número de utente do SNS) e, se aplicável: 

 - Identificação da entidade financeira responsável e número de beneficiário; 

- Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos: 

  - “R”: utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial; 

- “O”: utentes com patologias para as quais existem diplomas legais que estabelecem um 

regime de comparticipação especial (é necessário que o diploma legal seja mencionado junto 

dos medicamentos prescritos que estejam por ele abrangidos). 

- Hora e data da prescrição. 

 

Cada linha de prescrição deve ainda apresentar: 

 - Tipo de linha de prescrição: 

  - LN: Linha de prescrição de medicamentos;  

- LE: Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo;  

- LMM: Linha de prescrição de medicamentos manipulados;  

- LMA: Linha de prescrição de medicamentos alergénios destinados a um doente específico;  

- LMDT: Linha de prescrição de produtos dietéticos;  

- LMDB: Linha de prescrição de produtos para autocontrolo da Diabetes mellitus;  

- LCE: Linha de prescrição de câmaras expansoras;  

- LOUT: Linha de prescrição de outros produtos. 

- Número de linha (número de prescrição e número de ordem da linha de prescrição); 

 - Data de validade; 

 - Prescrição por DCI: 

  - DCI; 

- Dosagem; 

- Forma farmacêutica; 

- Número de embalagens; 

- Dimensão da embalagem 

- CNPEM (código e números); 

- Posologia (dose, intervalo de administração e duração do tratamento com o medicamento). 

 - Prescrição por marca (se aplicável): 

- Denominação Comercial do produto (ou do nome do titular da AIM); 

- Dosagem; 

- Forma farmacêutica; 
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- Número de embalagens; 

- Dimensão da embalagem; 

- Código identificador do produto (código e números); 

- Posologia (dose, intervalo de administração e duração do tratamento com o medicamento); 

  - Justificação técnica (se aplicável): 

   - “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”; 

   - “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação adversa prévia”; 

   - “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

 - Data da prescrição; 

 - Assinatura digital do prescritor. 
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Anexo VIII – Elementos a constar nas Receitas Eletrónicas Materializadas: 

 

As receitas eletrónicas com papel devem conter: 

- Número da receita (código de 19 dígitos atribuído pela BDNP);  

- Local de prescrição ou respetivo código;  

- Identificação do médico prescritor (nome e número de cédula profissional; se aplicável a especialidade e 

contacto telefónico);  

- Identificação da via (se aplicável); 

- Identificação do tipo de receita: 

- RN: prescrição de medicamentos;  

- RE: prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo;  

- MM: prescrição de medicamentos manipulados;  

- MA: prescrição de medicamentos alergénios destinados a um doente específico;  

- UE: prescrição de medicamentos para aquisição noutro Estado-membro;  

- MDT: prescrição de produtos dietéticos;  

- MDB: prescrição de produtos para autocontrolo da Diabetes mellitus;  

- CE: prescrição de câmaras expansoras;  

- OUT: prescrição de outros produtos (produtos cosméticos, suplementos alimentares, …). 

-  Identificação do utente (nome e número de utente do SNS) e, se aplicável: 

 - Identificação da entidade financeira responsável e número de beneficiário; 

- Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos: 

  - “R”: utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial; 

- “O”: utentes com patologias para as quais existem diplomas legais que estabelecem um 

regime de comparticipação especial (é necessário que o diploma legal esteja mencionado 

junto dos medicamentos prescritos que estejam por ele abrangidos). 

- Prescrição por DCI: 

 - DCI; 

- Dosagem; 

- Forma farmacêutica; 

- Número de embalagens; 

- Dimensão da embalagem 

- CNPEM (código e números); 

- Prescrição por marca (se aplicável): 

 - Denominação Comercial do produto; 

- Dosagem; 

- Forma farmacêutica; 

- Número de embalagens; 

- Dimensão da embalagem (código e números); 

-Código identificador do produto; 

 - Justificação técnica (se aplicável): 
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  - “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”; 

  - “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação adversa prévia”; 

  - “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”.  

- Data de prescrição; 

- Assinatura manuscrita do prescritor. 
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Anexo IX – Elementos a constar nas Receitas Manuais: 

 

As Receitas Manuais devem apresentar os seguintes elementos para que sejam consideradas válidas: 

- Número da receita;  

- Local de prescrição ou respetivo código (e aposição da vinheta (no caso das unidades do SNS));  

- Identificação do médico prescritor (nome e número de cédula profissional; se aplicável a especialidade e 

contacto telefónico). Aposição da vinheta identificativa do prescritor;  

-  Identificação do utente (nome e número de utente do SNS) e, se aplicável: 

 - Identificação da entidade financeira responsável e número de beneficiário; 

- Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos: 

- “R”: utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial (neste caso a vinheta do local de 

prescrição em vez de azul, é verde); 

- “O”: utentes com patologias para as quais existem diplomas legais que estabelecem um 

regime de comparticipação especial (é necessário que o diploma legal esteja mencionado 

junto dos medicamentos prescritos que estejam por ele abrangidos). 

- Menção à situação excecional que originou a prescrição manual (uma das seguintes alíneas definidas pela 

Portaria n.º 224/2015): 

 a) Falência do sistema informático;  

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem profissional;  

c) Prescrição ao domicílio;  

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês.  

- Prescrição por DCI: 

 - DCI; 

- Dosagem; 

- Forma farmacêutica; 

- Número de embalagens; 

- Dimensão da embalagem. 

- Prescrição por marca (se aplicável): 

 - Denominação Comercial do produto; 

- Dosagem; 

- Forma farmacêutica; 

- Número de embalagens; 

- Dimensão da embalagem; 

 - Justificação técnica (se aplicável): 

- “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”; 

  - “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação adversa prévia”; 

  - “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

- Data de prescrição (manuscrita); 

- Assinatura manuscrita do prescritor.  
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Anexo X – Estruturas Anatómicas presentes nas unhas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Corte longitudinal da ponta de um dedo da mão (simplificado; adaptado de [47]). 

Legenda: 

1 – Leito Ungueal. 

2 – Hiponíquio. 

3 – Lâmina Ungueal. 

4 – Lúnula. 

5 – Cutícula. 

6 – Prega Proximal da Unha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Bibliográfica: 

NailDoctors: Anatomia da Unha das Mãos. Acessível em: www.naildoctors.com/nail_anatomy.html [acedido em 4 de julho de 2016]. 

http://www.naildoctors.com/nail_anatomy.html
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Anexo XI – Agentes Etiológicos das Dermatomicoses e respetivas incidências em humanos: 

 

Tabela 1 – Listagem das Principais Dermatomicoses, Agentes Etiológicos envolvidos e Incidência relativa 

(adaptado de [51]): 

Dermatomicose Principais Agentes Etiológicos Incidência 

Dermatofitose do couro cabeludo, pele 

e unhas 

Fungos filamentosos dermatófitos 

(Epidermophyton sp., Microsporum sp., 

Trichophyton sp.). 

Comum 

Candidíase da pele, mucosas e unhas 
Candida albicans e outras espécies do mesmo 

género. 
Comum 

Outras Dermatomicoses 

Fungos filamentosos não dermatófitos 

(Neoscytalidium dimidiatum, Scopulariopsis 

brevicaulis, …). 

Rara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Bibliográfica:  

Universidade de Adelaide (Austrália): Micoses Cutâneas. Acessível em: www.mycology.adelaide.edu.au/ Mycoses/Cutaneous/ [acedido 

a 21 de maio de 2016]. 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

61 
 

Anexo XII – Onicomicoses provocadas por dermatófitos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 15 – Principais Onicomicoses provocadas por fungos dermatófitos. 

  Legenda: 

  15.1 – Onicomicose Subungueal Distal e Lateral. 

15.2 – Onicomicose (Branca) Subungueal Proximal. 

15.3 – Onicomicose Superficial Branca. 

15.4 – Onicomicose Distrófica Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes Bibliográficas: 

Figuras 15.1 e 15.3: Merck Manual (Rehmus WE): Onicomicoses (Versão Profissional). Acessível em: www.merckmanuals.com/ 

professional/dermatologic-disorders/nail-disorders/onychomycosis [acedido em 19 de maio de 2016]. 

Figura 15.2: Rodgers P, Bassler M (2001). Treating Onychomycosis. American Family Physician; 63: 663-672. 

Figura 15.4: Kaur R, Kashyap B, Bhalla P (2008). Onycomycosis – Epidemiology, Diagnosis and Management. Indian Journal of Medical 

Microbiology; 26: 108-116. 

1 

3 4 
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Anexo XIII – Onicomicoses provocadas por Candida sp.: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 16 – Principais Onicomicoses provocadas por fungos do género Candida sp. 

  Legenda: 

  16.1 – Paroníquia Crónica provocada por Candida sp.. 

16.2 – Granuloma por Candida sp. (note-se o pseudo-hipocrastismo nas unhas distróficas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes Bibliográficas: 

Figura 16.1: Merck Manual (Rehmus WE): Paroníquia Crónica (Versão Profissional). Acessível em: www.merckmanuals.com/ 

professional/dermatologic-disorders/nail-disorders/chronic-paronychia [acedido em 19 de maio de 2016]. 

Figura 16.2: Universidade de Adelaide (Austrália): Candidíases. Acessível em: www.mycology.adelaide.edu.au/Mycoses/Cutaneous/ 

Candidiasis/ [acedido em 21 de maio de 2016]. 

 

1 
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Anexo XIV – Listagem dos Medicamentos Antifúngicos comercializados em Portugal: 

 

Tabela 2 – Produtos de aplicação tópica com antifúngicos expressamente indicados para o tratamento de 

onicomicoses e comercializados em Portugal: 

Substância 

Ativa 

Forma 

Farmacêutica 

Especialidade 

Farmacêutica 
Dosagem 

M
S

R
M

 

M
N

S
R

M
-E

F
 

M
N

S
R

M
 

M
G

#
 

Amorolfina 
Verniz para unhas 

medicamentoso 

Sinibal® (Laboratórios 

Atral), 

Locetar EF® (Laboratórios 

Galderma) 

50 mg/ml x* x  x 

Fenticonazol Creme Lomexin® (Jaba Recordati) 20 mg/g x    

Miconazol Creme 
Daktarin® (Johnson & 

Johnson) 
20 mg/g   x  

Tioconazol 

Creme 
Trosyd® (Laboratórios 

Pfizer) 
10 mg/g x   x 

Solução cutânea 
Trosyd® (Laboratórios 

Pfizer) 
280 mg/ml x    

Ciclopirox 

Olamina 

Verniz para unhas 

medicamentoso 

Mycoster® (Pierre Fabre 

Dermo-Cosmétique), 

Niogermos® (ISDIN) 

80 mg/g x    

Creme 
Mycoster® (Pierre Fabre 

Dermo-Cosmétique) 
10 mg/g x    

Solução cutânea 
Mycoster® (Pierre Fabre 

Dermo-Cosmétique) 
10 mg/ml x    

# MG: Medicamento Genérico comercializado. 

* Situação apenas aplicável para os Medicamentos Genéricos. 
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Tabela 3 – Medicamentos de administração sistémica com antifúngicos expressamente indicados para o 

tratamento de onicomicoses, disponíveis em Portugal: 

Substância 

Ativa 
Forma Farmacêutica Especialidade Farmacêutica Dosagem 

M
S

R
M

 

M
G

#
 

Fluconazol 

Pó para suspensão 

oral 
Diflucan® (Laboratórios Pfizer) 

10 mg/ml x  

40 mg/ml x  

Cápsulas 
Diflucan® (Laboratórios Pfizer) 50 mg x x 

Diflucan 150® (Laboratórios Pfizer) 150 mg x x 

Itraconazol Cápsulas Sporanox® (Janssen Farmacêutica) 100 mg x x 

Terbinafina Comprimidos Lamisil® (Novartis Farma) 250 mg x x 

#MG: Medicamento Genérico comercializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes Bibliográficas: 

INFARMED, I.P.: Prontuário Terapêutico On-line 2016. Acessível em: m.infarmed.pt/Prontuario/ Home.aspx [acedido em 7 de julho de 

2016]; 

INFARMED, I.P.: Infomed (Base de dados de medicamentos). Acessível em: www.infarmed.pt/infomed/ inicio.php [acedido em 7 de 

julho de 2016]. 

http://m.infarmed.pt/Prontuario/Home.aspx
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Anexo XV – Posologias habituais dos Antifúngicos de uso tópico: 

 

Tabela 4 – Descrição das posologias dos Antifúngicos de utilização tópica para o tratamento de onicomicoses: 

Substância 

Ativa 

Forma 

Farmacêutica 
Dosagem Posologia indicada para tratar onicomicoses 

Amorolfina 
Verniz para unhas 

medicamentoso 
50 mg/ml 

Aplicação do verniz nas unhas afetadas uma a duas 

vezes por semana. 

Antes da aplicação do medicamento é necessário limar 

as zonas afetadas e proceder à sua limpeza e desinfeção 

com álcool. 

O tratamento é feito ininterruptamente até regeneração 

completa da unha afetada. 

Não se devem usar vernizes cosméticos ou unhas 

artificiais durante o tratamento. 

Fenticonazol Creme 20 mg/g 

Aplicar o creme uma a duas vezes por dia, com ligeira 

fricção, sobrepondo com penso oclusivo. 

O tratamento é executado até ao desaparecimento 

completo das lesões, devendo prolongar-se mais duas 

semanas para evitar o aparecimento de recidivas. 

Miconazol Creme 20 mg/g 

Aplicar o creme duas vezes por dia nas lesões das 

unhas, massajando com os dedos até penetração total do 

medicamento.  

A duração do tratamento varia consoante a localização 

e a gravidade da lesão, devendo ser continuado durante 

pelo menos mais uma semana após o desaparecimento 

de todos os sinais e sintomas 

Tioconazol 

Creme 10 mg/g A duração necessária do tratamento está entre os 6 e 12 

meses. 

O creme deve ser massajado suavemente nas zonas 

afetadas um a duas vezes por dia (de manhã e/ou à 

noite). 

A solução cutânea é aplicada com recurso a um pincel 

duas vezes por dia sobre as unhas e pele adjacente. 

Solução cutânea 
280 

mg/ml 

Ciclopirox 

Olamina 

Verniz para unhas 

medicamentoso 
80 mg/g 

O verniz deve ser aplicado em todas as unhas do 

membro atingido, uma vez por dia, de preferência à 

noite. 

Semanalmente é necessário usar uma solução 

dissolvente cosmética para retirar a camada filmogénica 

da superfície da unha (para que o fármaco continue a 

penetrar a unha).  

O tratamento prolonga-se por cerca de 3 meses para as 

onicomicoses dos dedos das mãos e 6 meses para 

onicomicoses dos dedos dos pés. 

Creme 10 mg/g 

Deve-se aplicar o creme duas vezes por dia, 

isoladamente ou associado à aplicação da solução 

cutânea, durante vários meses até haver resolução da 

afeção. 
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Solução cutânea 10 mg/ml 

A solução cutânea deve ser aplicada diariamente 

durante 6 meses nas unhas das mãos e 12 meses nas 

unhas dos pés afetadas pelo fungo. 
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Anexo XVI – Reações Adversas, Contra-Indicações e Interações Medicamentosas dos 

Fármacos Tópicos usados nas onicomicoses: 

 

Tabela 5 – Listagem das Reações Adversas, Contra-Indicações e Interações Medicamentosas mais comuns dos 

Fármacos Tópicos usados no tratamento das onicomicoses: 

Substância 

Ativa 
Reações Adversas 

Contra-indicações e 

Precauções 

Interações 

Medicamentosas 

Amorolfina 

Raro: descoloração das 

unhas, unhas partidas ou 

quebradiças (podem ser 

devidas à própria 

onicomicose). 

Muito raro: Sensação 

transitória de queimadura, 

eritema e prurido. 

Precaução em indivíduos 

com unhas distróficas, com 

Diabetes mellitus, doença 

vascular periférica ou 

imunossuprimidos, grávidas, 

lactantes e crianças 

(dispensa se houver 

prescrição médica). 

Hipersensibilidade. 

Evitar contacto com olhos, 

ouvidos e mucosas. 

Não são conhecidas. 

Fenticonazol 

O uso prolongado pode 

causar sensibilização 

(irritação cutânea) e 

excecionalmente eritema leve 

e transitório. 

Hipersensibilidade. 

Gravidez e aleitamento. 

Evitar contacto com os 

olhos. 

Miconazol 

Muito raro: reações 

anafiláticas, angioedema, 

urticária, dermatite de 

contacto, erupção cutânea, 

eritema, prurido, sensação de 

queimadura (descontinuar se 

ocorrer uma reação que possa 

indicar hipersensibilidade ou 

irritação cutânea). 

Hipersensibilidade. 

Evitar o contacto com os 

olhos ou membranas 

mucosas. 

Muito raras (baixa 

biodisponibilidade): 

alteração dos efeitos dos 

anticoagulantes orais 

dicumarínicos, fenitoína e 

hipoglicemiantes orais. 

Tioconazol 

Irritação local e edema 

periférico, habitualmente 

ligeiros e apenas na primeira 

semana de tratamento. 

As reações alérgicas 

sistémicas são pouco 

frequentes (descontinuar a 

terapêutica se surgir reação 

de sensibilidade). 

Hipersensibilidade. 

Gravidez e aleitamento. 

Evitar o contacto com os 

olhos. 

Não são conhecidas. 
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Ciclopirox 

olamina 

Frequente: Exacerbação 

transitória dos sinais locais 

no local de aplicação, 

sensação de queimadura, 

eritema e prurido (não 

necessita de interrupção do 

tratamento). 

Pouco frequente: vesículas no 

local de aplicação e reações 

de hipersensibilidade 

(necessita de interrupção do 

tratamento). 

Hipersensibilidade. 

Gravidez e aleitamento. 

Evitar o contacto com os 

olhos, ouvidos e mucosas. 
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Anexo XVII – Posologias habituais dos Antifúngicos de uso sistémico: 

 

Tabela 6 – Descrição das posologias dos Antifúngicos de utilização sistémica para o tratamento de 

onicomicoses: 

Substância 

Ativa 

Forma 

Farmacêutica 
Dosagem Posologia indicada para tratar onicomicoses 

Fluconazol 

Pó para 

suspensão oral 

10 mg/ml 
Administração de 150 mg de fluconazol uma vez por semana. 

O tratamento é feito até a unha infetada ser totalmente 

substituída por uma nova unha saudável (3 a 6 meses para as 

unhas das mãos e 6 a 12 meses para as unhas dos pés).  

Pode ser utilizado em recém-nascidos de termo, lactentes, 

crianças pequenas, crianças e adolescentes (desde que 

ajustada a dose). 

Após um longo tratamento eficaz de infeções crónicas, as 

unhas podem ficar desfiguradas ocasionalmente. 

40 mg/ml 

Cápsulas 

50 mg 

150 mg 

Itraconazol Cápsulas 100 mg 

Existem duas formas de tratamento: 

- Tratamento contínuo: administração de 200 mg todos os 

dias durante 3 meses; 

- Tratamento em pulsos (reduz os efeitos secundários 

causados pelo fármaco): toma de 400 mg por dia durante uma 

semana, que são separadas entre si por três semanas em que 

não há administração do medicamento. Para as micoses das 

unhas das mãos devem ser feitos dois ciclos/pulsos, enquanto 

para as micoses das unhas dos pés três tratamentos. 

Terbinafina Comprimidos 250 mg 

Administração por via oral de 250 mg de fármaco por dia. 

Para a maioria dos doentes a duração de um tratamento com 

sucesso varia entre 6 a 12 semanas (6 semanas de tratamento 

para as onicomicoses das unhas das mãos e 12 semanas de 

tratamento para as onicomicoses das unhas dos pés). 
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Anexo XVIII – Reações Adversas, Contra-Indicações e Interações Medicamentosas dos 

Fármacos Sistémicos usados nas onicomicoses: 

 

Tabela 7 – Listagem das Reações Adversas, Contra-Indicações e Interações Medicamentosas mais comuns dos 

Fármacos Sistémicos usados no tratamento das onicomicoses: 

Substância 

Ativa 
Reações Adversas 

Contra-indicações e 

Precauções 
Interações Medicamentosas 

Fluconazol 

Frequente: cefaleias, dor 

abdominal, diarreia, 

flatulência, náuseas, vómitos 

erupção cutânea (rash), 

aumento das enzimas 

hepáticas (alanina 

aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase 

(AST)). 

Raro: Falência hepática, 

necrose hepatocelular, 

hepatite, alteração 

hepatocelular,síndrome de 

Stevens-Johnson, 

hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia. 

Hipersensibilidade 

Gravidez e 

aleitamento. 

Insuficiência 

Hepática. 

Ajuste de dose para 

Insuficientes Renais. 

Ajuste de dose na 

população 

pediátrica.  

Toma de fármacos 

que inibam ou 

induzam o 

Citocromo CYP3A4. 

O fluconazol é inibidor do 

Citocromo CYP2A9 e CYP3A4, 

causando o aumento dos efeitos dos 

antidepressivos tricíclicos (TCA), 

anticoagulantes orais (varfarina), 

benzodiazepinas de curta duração 

de ação (midazolam, triazolam), 

carbamazepina, bloqueadores dos 

canais de cálcio (nifedipina, 

isradipina, amlodipina, verapamilo 

e felodipina), celecoxib, 

imunossupressores (ciclosporina, 

tacrolimus), estatinas (sinvastatina, 

atorvastatina), AINEs 

(flurbiprofeno, ibuprofeno), 

fenitoína, rifabutina, sulfonilureias 

orais (cloropropamida, 

glibenclamida, glipizida e 

tolbutamida), teofilina, 

zidovudina,… 

A toma simultânea de cisaprida, 

astemizol, pimozida, quinidina ou 

eritromicina está contraindicada por 

provocar prolongamento do 

intervalo QT. 

A rifampicina reduz a ação do 

fluconazol. 

Itraconazol 

Frequente: erupção cutânea, 

prurido, dor abdominal, 

náuseas, vómitos, diarreia e 

cefaleias. 

Pode provocar elevação das 

enzimas hepáticas e mais 

raramente hepatotoxicidade 

(pode ocorrer em doentes 

com ou sem doença prévia 

pelo que se recomenda 

monitorização periódica da 

função hepática). 

Raro: Ototoxicidade e 

alopécia (geralmente 

reversíveis e em muitos 

Hipersensibilidade. 

Insuficiência 

Hepática e 

Insuficiência Renal. 

Insuficiência 

cardíaca congestiva. 

Gravidez e 

aleitamento. 

Neuropatia 

periférica. 

Não é recomendada 

a sua administração 

a crianças e idosos. 

Mulheres em idade 

fértil devem usar 

Diminuição da absorção do 

itraconazol pelo uso concomitante 

de antiácidos, anti-histamínicos H2, 

inibidores da bomba de protões 

e sucralfato. 

O itraconazol é inibidor do 

Citocromo CYP3A4, pelo que 

aumenta os efeitos de 

anticoagulantes orais, estatinas, 

benzodiazepinas (midazolam, 

triazolam), antiarrítmicos 

(quinidina, digoxina), 

imunossupressores, bloqueadores 

dos canais de cálcio, inibidores da 

protease (indinavir, ritonavir), 

carbamazepina, ergotamina, 
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casos devidas à associação 

com quinidina). 

métodos 

contracetivos. 

Necessário ajuste de 

dose em idosos. 

Toma de fármacos 

que inibam ou 

induzam o 

Citocromo CYP3A4. 

inibidores seletivos da recaptação 

de serotonina (SSRI), 

antidepressivos tricíclicos (TCA), 

…  

Diminuição dos efeitos do 

meloxicam. 

Os efeitos do itraconazol podem ser 

reduzidos pela toma de 

carbamazepina, fenitoína, 

fenobarbital, rifabutina, 

rifampicina, isoniazida e 

Hypericum perforatum (Erva de 

São João). 

Já a toma de ciprofloxacina ou 

claritromicina pode aumentar os 

seus efeitos. 

A toma simultânea de cisaprida, 

astemizol, pimozida, quinidina ou 

eritromicina está contraindicada por 

provocar prolongamento do 

intervalo QT 

Terbinafina 

Muito frequente: cefaleias, 

diminuição do apetite, 

distensão abdominal, 

dispepsia, náuseas, dor 

abdominal, diarreia, rash 

cutâneo, urticária, artralgia e 

mialgia. 

Frequente: depressão, 

tonturas, insuficiência visual, 

fadiga. 

Raro: hepatite, icterícia, 

colestase, aumento das 

enzimas hepáticas (a 

hepatotoxicidade pode 

ocorrer em doentes com ou 

sem doença prévia pelo que 

se recomenda monitorização 

periódica da função 

hepática). 

Muito raro: Síndrome de 

Stevens-Johnson e alteração 

do paladar (pode ser 

permanente). 

Hipersensibilidade. 

Insuficiência 

Hepática e 

Insuficiência Renal. 

Não é recomendada 

a administração a 

crianças, grávidas e 

lactantes. 

Toma de fármacos 

que inibam ou 

induzam o 

Citocromo CYP2D6. 

Inibidor do Citocromo CYP2D6: 

potencia os efeitos dos 

antidepressivos tricíclicos (TCA), 

bloqueadores beta, inibidores 

seletivos da recaptação da 

serotonina (SSRI), antiarrítmicos e 

inibidores da monoaminoxidase do 

tipo B (IMAO-B). 

A cimetidina, fluconazol, 

cetoconazol e amiodarona 

aumentam os efeitos da terbinafina, 

enquanto a rifampicina reduz o 

efeito da terbinafina. 

A ação da ciclosporina é diminuída 

pela toma de terbinafina. 
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Anexo XIX – Folheto Informativo elaborado para os utentes da Farmácia Central relativo aos 

cuidados a ter com as Onicomicoses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17 e 18 – Frente e Verso do Folheto Desdobrável relativo às “Onicomicoses: O que são? Como 

Prevenir? Como tratar?”. 
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Anexo XX – Folheto elaborado para os utentes polimedicados da Farmácia Central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 19 e 20 – Frente e verso do Folheto elaborado para os utentes da Farmácia Central. 
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Resumo 

 

No sentido de colocar em prática todos os fundamentos teóricos adquiridos durante o percurso académico no 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, está estabelecido que a formação prática do aluno deve constar 

do seu plano curricular. Assim, surgiu o período de estágio em farmácia hospitalar que foi realizado no Centro 

Hospitalar do Porto e que teve a duração de 2 meses.  

Durante o referido estágio foi possível conhecer o funcionamento de cada um dos sectores que compõem os 

SF: Armazém, Produção, Distribuição e Ensaios Clínicos. Divididos em grupos de dois elementos, foi passada 

uma semana em cada um dos serviços para que todos observassem a organização e a realidade de cada um 

deles. Neste sentido, foi possível colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo dos cinco 

anos de formação e, além disso, ter uma noção mais realista das funções e do contexto profissional do 

Farmacêutico Hospitalar, das suas valências e importância num hospital central. 

Assim, esta foi uma experiência de aprendizagem não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, 

servindo deste modo para o desenvolvimento e crescimento enquanto profissionais de saúde. 
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1. Hospital de Santo António 

 

Visto como um hospital de referência, o Hospital Geral de Santo António (HGSA) existe desde agosto de 1799 

e é considerado um dos melhores hospitais a nível nacional. Sendo um hospital central e universitário, promove 

o ensino e a inovação nas áreas científicas, procurando uma preparação exímia para futuros profissionais de 

saúde [1].  

O Decreto-Lei n.º 326/2007, de 28 de setembro estabeleceu o Centro Hospitalar do Porto que se tornou numa 

Entidade Pública Empresarial (EPE), por fusão do Hospital Geral de Santo António, com o Hospital Central 

Especializado de Crianças Maria Pia (HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD) [2,3]. O Decreto-Lei n.º 

30/2011 veio integrar no CHP o Hospital Joaquim Urbano (HJU) [4]. Da fusão do HMP e da MJD resultou o 

Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN). 

 

1.1. Os Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares são regulados pelo Decreto-Lei n.º 44/204 de 2 de fevereiro de 

1962, que afirma que estes constituem uma importante estrutura dos cuidados de saúde fornecidos em meio 

hospitalar. Os SF afirmam-se como sendo departamentos com inteira autonomia técnica e científica, 

assegurando a terapêutica medicamentosa aos doentes por integração nas equipas de cuidados de saúde, 

promovendo ainda ações de investigação científica e de ensino [5,6].  

Uma das principais funções dos SF é a gestão dos medicamentos e Produtos Farmacêuticos (PF), que pode ser 

definida como sendo um conjunto de procedimentos que visam garantir a sua dispensa em perfeitas condições, 

procurando ainda assegurar o seu bom uso. Assim sendo, facilmente se compreende que a gestão de 

medicamentos inclui várias etapas: seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração ao doente, 

todas imprescindíveis para o cumprimento dos propósitos referidos [6]. 

 

1.1.1. Organização, Funções e Responsabilidades 

Os SF encontram-se situados no piso 0 do Edifício Neoclássico do HGSA, à exceção do Armazém de Soluções 

Injetáveis de Grande Volume e da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que se localizam no edifício Dr. 

Luís de Carvalho (junto ao Hospital de Dia) nos pisos 0 e 1, respetivamente. Nos SF do CHP também se 

incluem as farmácias satélite do CMIN e HJU que se localizam nas unidades hospitalares correspondentes. 

Estes encontram-se divididos em vários setores nomeadamente o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), 

Produção (Não Estéreis, Estéreis, UFO e fracionamento/reembalamento), Distribuição (Clássica, Individual 

Diária e em Ambulatório) e Ensaios Clínicos (EC). 

O Sistema de Controlo da Qualidade existe no CHP desde a sua formação e realça as políticas e procedimentos 

necessários para melhoria e controlo das diversas atividades e processos fundamentais [7]. O CHP encontra-se 

certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems (CHKS) e pela Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER) cumprindo a norma NP EN ISO 9001:2008. Neste sentido, os SF possuem guias para 

as funções e tarefas que são executadas diariamente no serviço – as Instruções de Trabalho – as quais são 

sujeitas frequentemente a revisões e auditorias para que se mantenham atualizadas. No HGSA é utilizada a 

filosofia Kaizen na qual está incluída o sistema Kanban para que haja uma gestão mais eficaz e organizada dos 

stocks evitando a rotura. O kanban é um cartão que assume várias cores consoante o armazém ou o tipo de 
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produto a que corresponde (Anexo I) e contém todas as informações sobre o produto, tais como código de 

barras interno, Designação Comum Internacional (DCI), ponto de encomenda, quantidade a encomendar e 

localização do medicamento/PF. 

Os SF possuem funções importantes no circuito do medicamento, como a aquisição de PF, o seu 

armazenamento, produção, farmácia clínica, farmacocinética, farmacovigilância, cuidados farmacêuticos, 

participação em ensaios clínicos, preparação de nutrição parentérica e promoção de uma eficiente gestão dos 

recursos disponíveis, procurando garantir o cumprimento do plano terapêutico de cada doente [6,8]. Todas 

estas funções adquirem um grande relevo no que diz respeito à contribuição para a melhoria da saúde da 

população que o CHP serve. Além do papel do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar, tem ainda um papel 

importante na Comissão de Ética para a Saúde (CES) e na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). A 

primeira entidade é definida pelo Decreto-Lei n.º 97/95 de 10 de maio e é importante no sentido de 

supervisionar os padrões de ética no exercício dos cuidados de saúde para que seja garantida a dignidade e 

integridade humanas. Já a segunda rege-se pelo Despacho n.º 1083/2004 do Ministro da Saúde, de 1 de 

dezembro de 2003 e assume um papel fundamental de ligação entre os serviços médicos e farmacêuticos 

propondo a nomeação de profissionais para assessorias técnicas em temáticas específicas [8-10]. 

As responsabilidades dos SF passam pela gestão dos medicamentos e pela implementação/controlo da sua 

política que é definida pelo Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e suas adendas bem 

como deliberações da CFT. [6]. 

Tudo é definido e trabalhado com exigência e rigor, cumprindo toda a legislação para que os cuidados de saúde 

sejam prestados com excelência e no sentido da melhoria da qualidade de vida e saúde da população. 

 

1.1.2. Recursos humanos 

Os recursos humanos alicerçam o bom funcionamento dos SF e, como tal, requerem um conjunto de 

profissionais capacitados a exercer todas as atividades incluídas no circuito do medicamento.  

Todos os setores são geridos e representados por um conjunto de profissionais de saúde com diferentes funções, 

mas todos com grande importância em todo o circuito do medicamento. A equipa profissional é então 

constituída por Farmacêuticos (designados por Técnicos Superiores De Saúde (TSS)), Técnicos de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AOP) e Assistentes Técnicos (AT). Todos os profissionais 

trabalham em conjunto para garantir a qualidade e uma ótima prestação dos cuidados de saúde. Um dos 

farmacêuticos hospitalares é responsável pela direção de todo serviço, cargo desempenhado pela Dr.ª Patrocínia 

Rocha, sendo que cada um dos sectores possui ainda um responsável principal. 

 

1.1.3. Sistema Informático 

Para que haja o máximo de transparência e comunicação em todo o serviço de prestação de cuidados de saúde, 

os SF utilizam uma aplicação informática denominada de GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia. 

Este programa divide os vários setores e classifica-o de acordo com códigos numéricos, sendo que 1 representa 

a Distribuição Individual Diária e Dose Unitária (DIDDU), 1001 o Armazém, 1003 a UFA, 1004 a UFO, 1006 

a produção, a MJD, o HMP (atualmente não utilizado) e o HJU. Por esta razão, cada profissional que detenha 

as credenciais pessoais que lhe permitam aceder à aplicação seleciona o código correspondente ao armazém 

em que se encontra a trabalhar e aí procede a um conjunto de tarefas como gerir os stocks, encomendar produtos 
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em falta, realizar as composições e transferências entre armazéns, entre outras atividades que foram pensadas 

no sentido de diminuir erros e aumentar a qualidade do serviço.  

O Circuito do Medicamento (CdM) é uma aplicação informática instalada nos SF e nos serviços clínicos. Esta 

aplicação permite ter acesso a todo o percurso do medicamento, desde a receção nos SF, passando pela 

prescrição médica e validação farmacêutica e terminando na dispensa (Anexo II). 

É ainda digno de menção o Portal Interno que pode ser utilizado para estabelecer uma comunicação mais rápida 

entre os SF e as enfermarias, tendo surgido para substituir as ligações telefónicas. 

 

2. Seleção, aquisição, receção e armazenamento de Medicamentos, 

Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

 

2.1. Seleção e Aquisição 

Os produtos existentes a nível hospitalar são selecionados e adquiridos tendo por base o FHNM, bem como a 

adenda que é elaborada pela CFT de acordo com necessidades dos doentes não contempladas no referido 

formulário e ainda critérios farmacoeconómicos [6]. A aquisição de medicamentos e PF é um processo de 

extrema importância tal como a correta gestão dos stocks que, no caso do CHP, é suportada pelo GHAF. 

A reposição de stocks no APF é normalmente realizada pelo sistema Kanban, cujo objetivo é evidenciar a 

necessidade de se efetuar um pedido de encomenda sempre que determinado produto atinge um valor mínimo 

(designado ponto de encomenda), sendo este valor previamente estudado tendo em conta os seus consumos 

anuais. As quantidades a encomendar estão também previamente estipuladas por forma a garantir que o produto 

nunca entre em rotura ou surja em excesso [11]. Os pedidos de encomenda são gerados pelos SF, através da 

introdução na Lista Comum, do produto e da quantidade a encomendar sendo o Serviço de Aprovisionamento 

responsável pela emissão das notas de encomenda. Note-se que em todo este processo o kanban desempenha 

um papel fulcral sendo indispensável que seja colocado no local correto e que contenha informações fidedignas. 

Como tal, os valores das quantidades a encomendar e o ponto de encomenda dos kanban devem ser 

permanentemente revistos. A revisão de kanban foi um dos procedimentos observados durante o estágio 

curricular e, de facto, reveste-se da maior importância, visto que num curto período de tempo surgiram variadas 

alterações aos kanban alvo de revisão.  

Em algumas situações não é possível obter a medicação através dos pedidos de encomenda em tempo útil e 

como tal torna-se necessário recorrer a pedidos de empréstimo ao exterior (Hospital S. João, Hospital Pedro 

Hispano, entre outros) [12]. O mesmo acontece no sentido inverso, ou seja, o CHP também concede 

empréstimos a outras instituições hospitalares [13]. Para além dos empréstimos, existem outros tipos de 

movimentos de medicação e PF entre os diversos hospitais – consignações – e que têm como objetivo escoar 

determinado produto quando este se encontra próximo do fim do prazo de validade.  

Existem alguns medicamentos que não possuem AIM em Portugal e como tal, quando são necessários, carecem 

de um pedido de autorização de utilização especial (AUE) para que possam ser importados e utilizados. As 

referidas autorizações são da responsabilidade da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P. (INFARMED) e têm validade de 1 ano económico, sendo que o hospital sempre que efetua um pedido de 

produtos AUE tem obrigatoriamente de identificar o n.º do processo do doente autorizado (número este que é 

atribuído pelo INFARMED) (Anexo III). 
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Durante o período de estágio foi possível acompanhar todas as atividades referidas o que permitiu ter uma 

noção real de quais os fármacos de uso exclusivo hospitalar e ainda da grande rotatividade que alguns deles 

apresentam, visto que os pedidos de encomenda eram bastante frequentes.  

 

2.2. Receção e Conferência 

A receção de medicamentos e PF realiza-se na zona de receção (um local separado do armazém mas próximo 

deste e com acesso direto ao exterior) e tem como principal objetivo garantir que os produtos entregues são 

efetivamente os pedidos e que se encontram em condições de serem utilizados [6,14]. 

Inicialmente, efetua-se uma primeira conferência (quantitativa) que consiste em verificar o número de volumes 

entregues (conferindo se a quantidade fornecida corresponde ao que vem mencionado na guia de remessa e 

ainda na nota de encomenda), o estado das embalagens e ainda qual o destino interno dos produtos 

farmacêuticos recebidos [6,14]. Posteriormente, procede-se à realização de uma segunda conferência, esta sim 

qualitativa e quantitativa, na qual se verifica o lote e o prazo de validade dos produtos farmacêuticos, 

comparando a mercadoria entregue com a faturada [6,14]. No caso dos dispositivos médicos, é ainda necessário 

verificar a presença de marcação CE, sendo que os certificados que acompanham estes produtos devem ser 

arquivados [14]. A receção dos hemoderivados deve incluir uma etapa de verificação do respetivo Certificado 

de Autorização de Utilização de Lote (CAUL); enquanto a receção das matérias-primas implica o arquivo do 

boletim de análise que comprova a qualidade do lote fornecido [6]. Importa ainda referir que no caso de uma 

encomenda conter produtos de frio estes são os primeiros a ser conferidos, por forma a não quebrar a cadeia 

de frio. 

Findada a receção, a documentação validada é enviada para o Serviço de Aprovisionamento para que seja dada 

entrada informática dos produtos no GHAF [6]. 

Esta fase do circuito do medicamento foi acompanhada durante o estágio, tendo sido observados todos os 

processos envolvidos na receção de encomendas.  

 

2.3. Armazenamento 

Após rececionados, os produtos farmacêuticos são conservados em condições adequadas de luminosidade, 

temperatura e humidade, sendo estas últimas monitorizadas por um sistema de controlo e registo automáticos 

de funcionamento contínuo [6]. Este é um ponto extremamente importante visto que o correto armazenamento 

dos medicamentos assegura a manutenção da sua qualidade, note-se o exemplo dos medicamentos termolábeis 

que têm obrigatoriamente de ser arrumados em câmaras frigoríficas por forma a manter a sua estabilidade. No 

armazém, os medicamentos e PF encontram-se organizados de acordo com a representação do Anexo IV 

(respeitando o princípio FEFO, First Expired First Out), estando identificados pela DCI, código, dose, forma 

farmacêutica, e código de barras. 

De notar que os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados num local individualizado com acesso restrito 

a farmacêuticos e que os produtos inflamáveis se encontram fisicamente separados dos restantes, devido à sua 

perigosidade. 

Para os produtos armazenados (independentemente do espaço físico pertencente aos SF onde se encontrem) 

existe um sistema mensal de controlo dos prazos de validade que consiste em imprimir uma listagem via GHAF 

contendo todos os medicamentos/PF cujo prazo de validade caduca nos 3 meses seguintes [15]. Todos os 
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quantitativos dos produtos para inutilizar ou para devolver ao laboratório são retirados do local de 

armazenamento e transferidos informaticamente para o armazém 101 [15]. 

 

3. Produção 

 

Este setor engloba a produção de medicamentos não estéreis e estéreis, sendo que estes últimos incluem a 

preparação de nutrição parentérica e citotóxicos (CTX). Ainda no setor da produção importa referir o processo 

de fracionamento/reembalamento de sólidos que é indispensável, sobretudo como stock de apoio à Distribuição 

Individual Diária (DID). 

A produção de medicamentos é um dos pilares da Farmácia Hospitalar. Esta permite, por exemplo, a adaptação 

da terapêutica tendo especial relevo em doentes que necessitam de uma individualização da mesma dadas as 

suas caraterísticas fisiopatológicas (como é o caso da população pediátrica) e, para os quais, não há produto no 

mercado ou quando a sua aquisição não é viável para o hospital. 

Todo o conjunto de procedimentos efetuados e protocolos seguidos cumprem as Boas Práticas de Fabrico 

(BPF) de forma a garantir a qualidade, segurança e eficácia do tratamento. Para que este objetivo seja 

alcançado, é necessário que haja uma estrutura adequada e um sistema de procedimentos que assegure um 

“Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações Farmacêuticas” [6]. 

No final de todas as produções, faz-se o registo da composição do produto e possíveis transferências de 

armazém quando é necessária alguma matéria-prima ou medicamento que não está no armazém da produção. 

Este registo é feito no GHAF que é impresso e arquivado. 

 

3.1. Medicamentos Não Estéreis 

A elaboração das formulações preparadas nos SF é regulada pelos Decretos-Lei n.º 90/2004 e n.º 95/2004 e 

obedece às BPF de Medicamentos Manipulados (Portaria 594/2004) [6]. Este setor é particularmente 

importante para a população pediátrica e geriátrica, resultado da incapacidade em deglutir comprimidos ou 

cápsulas, por exemplo. Cada medicamento é formulado de acordo com a respetiva Ordem de Preparação (note-

se que se encontra no Anexo V um exemplar) [6,16-19].  

No GHAF surgem as prescrições destinadas a este setor, as quais devem ser validadas pelo TSS supervisor que 

também emite a ordem de preparação e os rótulos que acompanham os produtos. A primeira contém 

informações como a identificação da preparação e respetivo lote de produção, identificação do operador e 

supervisor, quantidade a preparar, composição qualitativa e quantitativa, matérias-primas e dados que 

permitam ter o conhecimento da rastreabilidade (origem, lote e prazo de validade) e o modo de preparação 

[19]. 

Neste setor são executadas preparações de formas farmacêuticas sólidas (como papéis medicamentosos), semi-

sólidas (como pomadas, cremes e pastas) e líquidas (como soluções, loções e suspensões). A título de exemplo 

preparam-se alguns produtos não estéreis como Suspensão Oral de Metoprolol 1%, Suspensão Oral de 

Captopril, Suspensão Oral de Ácido Ursodesoxicólico 1,5%, Xarope de Clonidina, Solução Oral de Hidrato de 

Cloral 10%, Solução Oral de Sacarose 24%, Solução Oral de Citrato de Sódio 3%, Solução Aquosa de Iodo 

5%, Solução Oral de Furosemida 2,5%, Loção de Alfazema, Papéis Medicamentosos de Glucose Mono-
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hidratada, Papéis Medicamentosos de Resina Permutadora de Catiões, Papéis Medicamentosos de Tri-

hexifenidilo e Pomada de Sirolimus. 

O controlo da qualidade é efetuado através de ensaios como a uniformidade de massa (sólidos), pH (semi-

sólidos e líquidos) e transparência (líquidos) [20], previamente estipulados e que se encontram no Anexo VI. 

O volume ou a massa final de PF podem ter desvios de ±5% por forma a colmatar possíveis variações 

decorrentes do processo de produção. Após término da preparação, o PF/medicamento é acondicionado 

convenientemente e devidamente rotulado com informação relativa à composição, número do lote (atribuído 

ao medicamento manipulado), prazo de validade, condições de conservação, instruções de utilização, via de 

administração e identificação do local de preparação e do Diretor Técnico [21] (Anexo VII). 

Na área de produção existe um fardamento específico adequado à segurança que os procedimentos exigem, 

nomeadamente bata, luvas, touca e máscara, sendo designado de equipamento de proteção individual (EPI) 

[22]. 

No final do dia, faz-se o registo das matérias-primas utilizadas indicando as quantidades utilizadas, quebras, 

quantidade existente no laboratório, em que manipulado foi utilizada e seu lote, validade e serviço de destino. 

 

3.2. Medicamentos Estéreis 

A elaboração dos produtos estéreis é realizada num local adequado e legislado que se rege pela Portaria n.º 

42/92 de 23 de janeiro [23,24].  

Tal como acontece no setor dos medicamentos não estéreis, a produção de produtos estéreis é precedida da 

emissão da ordem de preparação pelo farmacêutico responsável pelo setor, na qual são indicadas as 

informações necessárias à produção do mesmo [25]. 

A manipulação de medicamentos estéreis exige uma técnica asséptica para garantir a esterilidade das 

preparações. Tudo é realizado no interior da Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv) onde é garantida a 

proteção do operador e da preparação. A CFLv encontra-se no interior de uma sala com ambiente estéril e com 

pressão positiva para que seja evitada a entrada de ar não estéril. A entrada de matérias-primas, ordens de 

preparação e/ou materiais é feita através de um transfer.  

Esta secção exige ainda equipamento adequado para a segurança, proteção e prevenção da contaminação das 

preparações. Na sala negra devem calçar-se os sapatos de bloco, colocar-se touca e máscara, sendo que é apenas 

na sala cinzenta que se veste uma bata estéril, se procede à desinfeção das mãos com clorohexidina e, por fim, 

se calçam umas luvas estéreis [26]. A ordem de preparação é colocada numa mica que é desinfetada com álcool 

70º e é colocada num local visível. Todas as matérias-primas e materiais utilizados têm que ser 

descontaminados com álcool 70º quando entram na CFLv. Sempre que as mãos saem da CFLv, as luvas devem 

voltar a ser desinfetadas com a mesma solução [27]. 

Neste setor são preparados diversos produtos, entre os quais colírios, injetáveis intravenosos, intramusculares 

e subcutâneos. Para além destas preparações também se inclui neste serviço o fracionamento de medicamentos 

estéreis tais como as injeções intravítreas. Todas as preparações são devidamente embaladas e rotuladas ainda 

no interior da sala branca. 
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3.3. Nutrição Parentérica 

Este tipo de nutrição é utilizado quando o normal fornecimento de nutrientes está impedido ou é contra-

indicado pela via entérica, situação associada por exemplo à imaturidade do tubo digestivo (bebés prematuros) 

ou lesão grave do trato gastro-intestinal.  

A preparação de nutrição parentérica é da responsabilidade do setor de produção de medicamentos estéreis 

seguindo o mesmo procedimento que a preparação destes últimos. As prescrições surgem no GHAF ou numa 

pasta intranet nas quais se acedem às encomendas dos serviços de pediatria, cuidados intensivos pediátricos e 

neonatologia do HGSA e do CMIN. As encomendas do Hospital Padre Américo (pertencente ao Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE) chegam via e-mail.  

Destinadas especialmente aos serviços de neonatologia, existem fundamentalmente dois tipos de bolsas de 

nutrição: Solução I, hidrossolúvel, que contém soluções de glicose (a 5, 10 e/ou 30%), aminoácidos e 

micronutrientes e Solução II, lipossolúvel, que fornece lípidos e vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K). Estas 

bolsas são formuladas segundo uma ordem de preparação em que constam os dados de identificação do doente, 

o dia da Alimentação Parentérica Total (APT) (exclusivo para CMIN) e composição quali-quantitativa da 

solução I e solução II, como é possível verificar no Anexo VIII. [28]. Quando se analisa a prescrição da APT, 

deve verificar-se se os valores dos micronutrientes e oligoelementos estão dentro dos de referência e ainda se 

a osmolaridade e a relação cálcio/fósforo estão de acordo com o previsto. 

No caso das soluções I, o enchimento das soluções glicosiladas e de aminoácidos é feito com recurso a um 

sistema automático de enchimento. As restantes enchem-se de forma manual, sendo que os micronutrientes 

devem ser adicionados um a um, de forma sequencial e conhecida, de modo a evitar a formação de precipitados 

que condicionam a estabilidade da preparação. Estes fazem-se passar por um filtro de membrana para reter as 

partículas em suspensão. Depois de tudo adicionado e misturado, retira-se o máximo de ar possível, clampa-se 

e obtura-se a bolsa. Diariamente, é feita uma análise microbiológica (2 mL de amostra) à primeira bolsa de 

cada sessão de trabalho e à última do dia [29]. Nas preparações já terminadas devem avaliar-se as caraterísticas 

organoléticas tais como a limpidez da solução e ausência de ar. No caso das soluções I, após preparadas, estas 

devem ser pesadas para efetuar o controlo gravimétrico sendo que o seu peso pode variar num intervalo de 

±5% [30]. 

O farmacêutico ou TDT identifica a bolsa com o rótulo interno, embala-a com folha de alumínio para proteger 

da luz e coloca o rótulo externo. O rótulo contém informações sobre o doente, conteúdo quali-quantitativo da 

bolsa, modo de conservação e prazo de validade, conforme se pode observar no Anexo IX. Este último é 

calculado com base no capítulo 797 da United States Pharmacopeia (USP) para preparações de risco médio 

[31]. De seguida, e conforme especificado, as bolsas são colocadas entre 2-8ºC até administração ao doente ou 

à temperatura ambiente (15-25ºC) [32]. 

Também se procede ao ajuste de preparações nutricionais comerciais, que já contêm os macronutrientes em 

diferentes compartimentos: lípidos, aminoácidos e glucose. Nestas situações, e de acordo com prescrição 

médica, adicionam-se ao compartimento dos aminoácidos os micronutrientes hidrossolúveis e promove-se a 

reconstituição da bolsa. Por fim, adicionam-se as vitaminas lipossolúveis e prepara-se o sistema que fica pronto 

para a administração ao doente.  

Todos estes procedimentos foram verificados no decurso do estágio curricular. 
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3.4. Unidade de Farmácia Oncológica 

A UFO leva a cabo o armazenamento de hemoderivados, de produtos usados no tratamento de desordens 

enzimáticas e de matérias-primas empregues na produção de citotóxicos, a produção per si e a sua distribuição. 

Embora faça parte integrante da produção, encontra-se segregada situando-se anexamente ao Hospital de Dia 

(HD). Esta particularidade deve-se ao facto de a Unidade gerir o seu próprio armazém dada a especificidade 

do seu inventário. Acrescem razões logísticas, visto que o Hospital de Dia é o principal destinatário dos 

produtos aí gerados e ainda razões instrumentais, dado que o seu teatro de operações inclui uma sala estéril 

diferente que opera sob uma técnica de pressão negativa, tal como indica a diretiva para a produção de 

citotóxicos. Para além destas particularidades, a UFO opera com técnicos devidamente habilitados e ratificados 

pelo Diretor do Processo quanto à sua aptidão para a manipulação de CTX [33-35].  

Elaborando quanto à gestão do stock avançado da UFO, esta faz-se servir do sistema kanban que assinala o 

ponto de encomenda do produto a pedir ao Armazém que encaminha o pedido ao Serviço de Aprovisionamento 

e que receciona a encomenda antes de a remeter à UFO que tratará da sua conferência e reposição [36]. 

O circuito do medicamento neste setor passa primeiramente pela análise das prescrições médicas que chegam 

ao serviço por papel ou informaticamente via GHAF e de uma filtração preliminar daquelas que não se 

destinam a esta Unidade. De seguida, o Farmacêutico verifica o diagnóstico feito ao doente e revê a 

conformidade da prescrição com as guidelines internas do Hospital (acompanhadas de referenciação 

bibliográfica) (Anexo X) confrontando-as com os índices biométricos do doente, seguindo-se então o cálculo 

de volumes de fármaco e veículo (aferidos pelos TDT na Sala Branca) e impressão da ordem de preparação 

que deriva de uma prescrição manual (Anexo XI) ou de uma prescrição eletrónica (Anexo XII), ações estas 

que compõem a primeira validação [37]. 

O passo que se segue, a segunda validação, é efetuada pelo Farmacêutico que se encontra de apoio à Sala 

Branca e engloba igualmente a conferência das guidelines e dos volumes a aferir e entrega à equipa dentro da 

Sala Branca a ordem de preparação sob a forma de rótulos (a incluir no injetável e na manga estéril na qual o 

medicamento se apresenta à saída da Sala Branca) juntamente com os medicamentos e veículos necessários à 

sua preparação [37]. 

Os rótulos indicativos de material dotado de perigosidade biológica “Biohazard”, assim como os invólucros de 

alumínio para medicamentos fotossensíveis, são aplicados pelos TDT na Sala Branca antes da sua disposição 

no transfer [37,38]. 

De relevar que a Unidade também se encarrega de tratar as devoluções de produtos que dela derivam, processo 

que inclui a avaliação do produto devolvido pelo farmacêutico que o julga quanto à sua estabilidade físico-

química e microbiológica e ainda sobre as condições de transporte e armazenamento às quais o produto esteve 

sujeito e que determinará, mediante a apreciação feita, a sua reintegração no inventário [39].  

A UFO tem ainda kits de derramamento de CTX para o caso de ocorrer algum acidente decorrente do 

transporte, manuseio ou administração de CTX e que poderá disponibilizar ao Serviço onde tenha ocorrido o 

evento, tendo este último que ser reportado por um formulário próprio e os seus intervenientes examinados em 

consulta de Medicina no Trabalho [40,41]. 
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3.5. Fracionamento e reembalamento 

O fracionamento de medicamentos consiste num processo que permite obter frações da dose de um 

medicamento possibilitando, desta forma, a utilização de doses não disponíveis no mercado, sem pôr em risco 

as propriedades físico-químicas do produto. Este processo pode ser realizado em comprimidos, pós ou 

formulações líquidas [42]. Note-se que os papéis medicamentosos são um exemplo prático do fracionamento 

de pós e que são frequentemente preparados no CHP. 

O reembalamento é realizado no caso de produtos que são comercializados em multidose e permite aos SF 

disporem do mesmo de forma individualizada reduzindo os erros e garantindo uma maior economia. Após o 

reembalamento procede-se à identificação do produto com DCI, nome comercial, forma farmacêutica, dose, 

lote e prazo de validade [6,43,44]. Caso o PF/medicamento necessite de algum modo de conservação especial, 

este deve ser mencionado na identificação (rótulo), como por exemplo a menção de proteger da luz no caso de 

ser fotossensível [44]. Este procedimento é realizado principalmente com o propósito de apoio à DIDDU tal 

como já foi referido.  

 

4. Distribuição 

 

Para que os medicamentos/produtos farmacêuticos armazenados cheguem junto dos doentes é necessário 

proceder à sua distribuição pelo hospital. Com efeito, a sua distribuição representa uma das atividades 

desenvolvidas pelos SF com maior impacto junto dos serviços clínicos, cabendo-lhes aumentar a eficiência dos 

processos de distribuição, racionalizando-os, bem como garantir o cumprimento das prescrições médicas e a 

correta administração dos medicamentos, reduzindo os erros e os custos associados à medicação [6,45]. 

Os medicamentos são, deste modo, distribuídos a doentes em regime de internamento (quer pela distribuição 

clássica, quer pela distribuição individual diária) e a doentes em regime de ambulatório [6]. 

 

4.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica, também designada por distribuição tradicional, é o serviço farmacêutico que se ocupa 

da disponibilização de medicamentos/PF para todos os serviços clínicos, blocos e consultas do CHP, tendo em 

vista a reposição dos seus stocks. Esta atividade contempla ainda a reposição dos stocks existentes nas 

farmácias satélites do CHP (CMIN e HJU), das Unidades de Farmácia Oncológica e de Ambulatório (UFO e 

UFA) e das Viaturas Médicas de Emergência Rápida (VMER) – encontrando-se dividida em 3 circuitos 

distintos: A, B e C (Anexo XIII) [45-48].  

Assim, a reposição dos stocks que se encontram distribuídos pelo CHP é feita por um dos 3 seguintes sistemas: 

reposição por HLS: em que é feita a troca de caixas (sucs) vazias por caixas cheias de medicamentos; reposição 

de stocks nivelados: contagem dos produtos utilizados e reposição no local; reposição de stocks por kanban: 

cartão que indica a necessidade de reposição. Para cada um dos sistemas de reposição dos medicamentos/PF 

já se encontram devidamente estabelecidos os quantitativos de reposição por acordo entre os Serviços 

Farmacêuticos e os Serviços Clínicos, cabendo ao TSS a supervisão de todo o processo [48-51]. 

Note-se que cada um dos serviços/unidades clínicas hospitalares apresenta horários definidos para a emissão 

das solicitações dos medicamentos em falta, podendo estas ser executadas através do GHAF, por papel 
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(requisição própria do serviço), via kanban, sistema de HLS, requisição automática (Pyxis Medstation®), 

verificação de stocks nivelados ou chegada de sucs [46-52]. 

O aviamento das requisições pode ser realizado com recurso ao PDA, com o qual é feito o picking dos produtos 

solicitados e a transferência informática para o requisitante é automática, reduzindo-se assim eventuais erros 

associados ao débito dos produtos nos computadores, tornando ainda o processo mais célere. Deste modo, após 

o aviamento e débito informático, os medicamentos devem ser acondicionados de acordo com as suas 

características em caixas/contentores e identificando-se o local a que se destinam, sendo colocados num dos 4 

locais onde aguardam transporte, de acordo com os horários e rotas de transporte definidas [53,54]. 

Os antissépticos e desinfetantes, os produtos de contraste radiológico e as soluções injetáveis de grande volume 

seguem, em razão de apresentarem características particulares, um circuito ligeiramente distinto da restante 

medicação, conforme está descrito nas respetivas Instruções de Trabalho: emissão de requisições próprias dos 

serviços para despoletar a reposição do stock [49-51]. 

O SCI (Serviço de Cuidados Intensivos) e BOC-A (Bloco Dr. Luís de Carvalho) são duas unidades hospitalares 

em que existem, contrariamente ao restante centro hospitalar, dispositivos/estações do sistema semi-automático 

de dispensa de medicamentos (Pyxis Medstation®), nas quais se armazena e dispensa (de forma mais rápida e 

segura) a medicação necessária para estes serviços, tendo em consideração as suas características e controlando 

a sua quantidade e validade. Importa realçar que apenas o pessoal autorizado tem acesso à medicação contida 

no interior do sistema. Assim, o TDT responsável pelo circuito A da distribuição clássica acede na consola, 

localizada nos SF, à lista de produtos que têm que ser repostos, emitindo o relatório de recarga-entrega (o 

sistema emite um relatório para a medicação geral e outro apenas para os estupefacientes). Com esta 

documentação é feita a dispensa desses mesmos produtos, que posteriormente são colocados nas respetivas 

estações [52,55].  

Os serviços hospitalares podem proceder à devolução de medicamentos que tenham sido aviados por 

distribuição clássica e não tenham sido utilizados, sendo todavia necessário avaliar previamente as condições 

de conservação (particularmente nos medicamentos de frio), identificação de DCI, lote, dosagem e forma 

farmacêutica, integridade física da embalagem e prazo de validade do produto. No caso dos produtos serem 

rejeitados, devem ser destruídos de acordo com o constante no Despacho n.º 242/96 que regulamenta a gestão 

de resíduos hospitalares [56,57]. 

Durante o presente estágio, foi possível participar na reposição de stocks de vários serviços e blocos 

requisitantes pertencentes ao Circuito A, incluindo a sua recolha no APF e o seu acondicionamento, bem como 

acompanhar a emissão do relatório de recarga-entrega do Pyxis Medstation®. O aviamento dos medicamentos 

em falta nos stocks foi feito com recurso ao PDA e também ao débito manual no GHAF e respetiva 

transferência informática para os serviços requisitantes. Também se efetuou o aviamento dos derivados de 

eritropoietina para os doentes em diálise. 

 

4.2. Distribuição Individual Diária e em Dose Unitária 

A DIDDU consiste na preparação da medicação para os doentes internados, nos diversos serviços clínicos, 

para um período de 24 horas (excetuando os doentes dos cuidados intensivos, que não recebem a medicação 

através da DID, dada a imprevisibilidade da sua terapêutica) [6,58]. A dispensa dos medicamentos para a DID 

é efetuada após validação da prescrição médica (informatizada ou em papel) por um farmacêutico [58]. A 
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prescrição médica tem obrigatoriamente de conter: identificação do doente (que inclui nome, número de 

processo, serviço e número de cama); designação do medicamento por DCI, dose, forma farmacêutica, via de 

administração e duração do tratamento (quando aplicável); data e hora da prescrição e identificação do 

prescritor [6, 58]. Para uma validação mais correta da prescrição torna-se indispensável a presença de 

informações relativas ao diagnóstico e ainda de dados específicos sobre o doente como a idade, valores 

antropométricos, alergias, estado da função renal/hepática, diabetes e estado do trato gastrointestinal [6,58]. 

Aquando da validação das prescrições o farmacêutico deve, tendo em conta os elementos referidos, avaliar a 

necessidade do medicamento prescrito, a sua adequabilidade bem como da posologia e ainda as condições do 

doente/sistema/medicamento [58]. Uma correta validação das prescrições possibilita um melhor conhecimento 

do perfil farmacocinético dos doentes contribuindo assim para reforçar a segurança do circuito do medicamento 

[58]. Para além disso permite diminuir o risco de interações medicamentosas/alimentares e ainda racionalizar 

a terapêutica evitando desperdícios [6]. A maioria dos medicamentos é prescrita via eletrónica através do CdM, 

excetuando hemoderivados, material de penso, antídotos e estupefacientes/psicotrópicos, cujos modelos de 

prescrição se encontram nos anexos XIV (Modelo n.º 1804 do INCM), XV (Modelo n.º 1509 do INCM), XVI 

e XVII, respetivamente [59]. No caso dos hemoderivados e dos estupefacientes/psicotrópicos para além da 

validação, o farmacêutico tem a responsabilidade de preparar a medicação prescrita. A dispensa dos 

hemoderivados é realizada ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 1051/2000 e obriga a que toda a medicação 

seja etiquetada por forma a identificar o doente a quem se destina, fazendo-se ainda o registo do lote dispensado 

e respetivo CAUL [58-60]. No caso dos estupefacientes/psicotrópicos a sua dispensa (regulada pelo Decreto-

Lei n.º 15/93), apenas é possível caso as prescrições estejam numeradas e apresentem um carimbo que 

identifique o centro de custo [58,59,61]. 

Após validação segue-se o processo de preparação dos medicamentos que são transportados em diferentes 

carros/malas de acordo com o serviço a que se destinam e tendo em conta um programa previamente 

estabelecido ilustrado no anexo XVIII. Toda a medicação segue individualizada sendo que cada uma das 

gavetas que compõe as malas corresponde a um só doente identificado inequivocamente [62]. O aviamento da 

medicação por parte de um TDT inclui uma etapa manual e outra semi-automática. O aviamento manual aplica-

se aos medicamentos que integram as referências B e C (produtos de menor rotatividade), enquanto o 

aviamento semi-automático é realizado no Pharmapick® para as referências A (produtos de maior rotatividade) 

[59]. Importa destacar que a utilização de um método semi-automático para preparar os produtos de maior 

consumo acarreta vantagens entre as quais a redução de erros e do tempo necessário para preparação da 

medicação diária, o que se traduz em melhorais na qualidade deste serviço [6]. Durante todo o procedimento o 

TDT tem oportunidade de intervir registando possíveis erros que posteriormente são avaliados por um 

farmacêutico, melhorando assim o processo de uso do medicamento [59]. Para além dos processos referidos 

existem situações de medicamentos urgentes que são necessários antes da chegada das malas ou então que 

faltaram na medicação do dia anterior e que são pedidos através do Portal Interno, ou então surgem assinalados 

a vermelho no CdM. Nestas situações, o farmacêutico deve verificar se o medicamento/PF pedido se encontra 

prescrito e providenciar ao seu aviamento antes da saída das malas com a medicação [63]. 

Os medicamentos dispensados na DID encontram-se embalados individualmente e devidamente identificados 

e, como tal, têm um stock próprio que deve ser reposto diariamente. Os medicamentos e PF de maior consumo 

existem no supermercado, sendo que a reposição do stock do Pharmapick® e da torre é realizada a partir deste. 
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Sempre que um produto atinja um ponto mínimo no supermercado, ou seja, sempre que uma caixa suc do 

supermercado fique vazia esta deve ser colocada num carro identificado com “Pedidos da DID ao APF” para 

que haja a reposição a partir do armazém passando sempre por uma etapa de reembalamento e reidentificação 

se necessário. No caso dos produtos referência C, como não integram normalmente o stock de apoio à DID, 

são pedidos mediante necessidade ao APF, carecendo igualmente de reembalamento e reidentificação [64].   

A devolução de medicamentos/PF, tal como acontece na distribuição clássica, carece de verificação com o 

objetivo de assegurar que estes mantêm as suas caraterísticas de qualidade. Caso esta premissa não se verifique, 

os medicamentos/PF devem ser reencaminhados para destruição, tal como já referido na seção da distribuição 

clássica. [57,65,66]. 

Durante o período de estágio passado na DID foi observada a dispensa de estupefacientes, hemoderivados, 

antídotos e material de penso, sendo que foi ainda possível acompanhar algumas devoluções deste tipo de 

produtos. Para além disso, acompanharam-se os procedimentos envolvidos no aviamento dos produtos urgentes 

e malas de medicação. A validação de prescrições foi também uma das atividades observadas, tendo sido 

consultadas as deliberações da CFT, bem como as justificações aceites por esta entidade e ainda bibliografia 

com o objetivo de suportar as diversas decisões clínicas inerentes à dispensa de medicamentos em dose unitária. 

 

4.3. Distribuição em Farmácia de Ambulatório 

A dispensa de medicamentos pela Farmácia de Ambulatório serve os utentes do Hospital que não estejam em 

regime de internamento e cujas patologias se encontrem listadas no FHNM e no Diário da República [24]. 

Estes ditam a total comparticipação por parte do Estado assim como o recurso a medicamentos de uso reservado 

pelo seu alto custo/risco e que, portanto, não se encontrem acessíveis nas farmácias comunitárias (Anexo XIX). 

Também existe medicação complementar para o tratamento destas patologias que é dispensada ao abrigo das 

alíneas b) e c) do Decreto-Lei n.º 176/2006 [25]. Existem patologias, como a Hepatite B e a Hipertensão 

Pulmonar que, não estando ao abrigo de Decreto, têm uma lista de medicação autorizada pela CFT e pelo 

Conselho de Administração (CA) (Anexo XX) [5,67]. 

O atendimento aos doentes ocorre de segunda a sexta-feira das 09:00h às 17:00h ininterruptamente, é de regime 

prioritário para deficientes, grávidas ou utentes que se façam acompanhar por crianças de colo, de regimento 

preferencial para bombeiros, funcionários do CHP em serviço ou doentes com medicação exclusiva de ensaio 

clínico, havendo o atendimento de regime normal para os restantes [68]. 

A dispensa em si é exclusivamente mediada pelo farmacêutico, na qual o novo utente (o novo no sentido de 

ser a primeira deslocação para que se possa falar do termo e do circuito completo) leva um termo de 

responsabilidade (Anexo XXI) em que autoriza um terceiro a vir levantar a sua medicação e é-lhe fornecido 

também um folheto informativo sobre o uso correto do medicamento (Anexo XXII). A medicação é totalmente 

gratuita para os doentes, salvo as exceções de rotura conhecida de mercado ou indisponibilidade do 

medicamento nas farmácias comunitárias que deverá ser devidamente comprovada com o mínimo de três 

carimbos. Para além disso, no caso dos utentes que tenham sido atendidos em serviço de urgência e cuja 

situação clínica dite a acessibilidade imediata à medicação, também podem recorrer à UFA. O emolumento 

referente a estas situações é feito à Tesouraria [69]. 

Tipicamente, o ato da dispensa passa pela validação da prescrição médica com consulta do diagnóstico e 

medicação anterior do doente, pela vigilância da terapêutica quanto ao seu cumprimento, adequação da via de 
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administração, perfil de reações adversas, duplicações terapêuticas e posologias, bem como a prestação de 

aconselhamento farmacêutico. O farmacêutico assegura que a medicação do doente é fornecida em quantidade 

suficiente até follow-up seguinte ou até ao prazo máximo legal da dispensa quanto à condição clínica em 

questão, área de residência e valor financeiro. Estas medidas apontam a seguimentos terapêuticos isentos de 

interrupções [24,70,71]. 

A UFA também trata da devolução dos medicamentos procedendo à sua avaliação e eventual inclusão no 

inventário informático, se a apreciação do farmacêutico sobre os mesmos for positiva relativamente às 

condições de conservação do produto, bem como à estabilidade físico-química e microbiológica [72]. 

Quanto à gestão de stocks, a Farmácia de Ambulatório recorre ao sistema kanban para assinalar o ponto de 

encomenda, servindo o próprio de pedido ao APF ao ser fisicamente encaminhado para lá. 

 

5. Ensaios Clínicos 

 

Segundo a Lei n.º 21/2014, Lei da Investigação Clínica, os Ensaios Clínicos (EC) são definidos como 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a 

respetiva segurança ou eficácia”. Os EC são necessários para a introdução de Novas Entidades Químicas, 

designadas por medicamentos experimentais, no mercado ou para a aprovação de novas indicações para 

moléculas já previamente estudadas. Assim, este documento de caráter legal, que substitui a Lei n.º 46/2004 e 

que entretanto sofreu ligeiras alterações com a Lei n.º 73/2015, identifica os intervenientes envolvidos nos EC, 

como o promotor, monitor, investigador principal, equipa de investigação, autoridades reguladoras, 

participante ou centro de ensaio, bem como lhes imputa diferentes responsabilidades no desenrolar dos 

processos associados à investigação clínica. [73-76] 

Os SF, na figura do farmacêutico coordenador dos EC, são responsáveis, de acordo com a lei supracitada, pelo 

estabelecimento do circuito do medicamento experimental no respetivo centro de ensaio, nomeadamente no 

que respeita à sua receção, acondicionamento e conservação, dispensa, preparação, manipulação, 

disponibilização de informação ao doente e restante equipa de investigação, identificação, re-etiquetagem, 

contabilização/gestão do stock, reconciliação e devolução/destruição, “tendo [os SF] o dever de elaborar um 

documento descritivo do circuito do medicamento experimental contendo elementos relativos à receção, ao 

armazenamento, à dispensa e à administração do medicamento experimental” – Procedimento Interno (Anexo 

XXIII) [73,76]. É ainda da competência do farmacêutico responsável pelos EC o registo e arquivamento das 

informações relativas a todas as etapas do circuito dos medicamentos de EC, bem como a implementação de 

procedimentos que se rejam pelas Boas Práticas Clínicas (BPC) [73,76-78]. O estabelecimento e cumprimento 

das Boas Práticas Clínicas pela Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) é de suma importância, já que estas 

garantem o correto circuito do medicamento e asseguram a qualidade dos EC que decorrem neste centro de 

ensaios, sendo necessário, por exemplo, reunir-se toda a documentação exigida para a sua realização, designar-

se um farmacêutico qualificado para coordenar a UEC, bem como assegurar a existência das condições exigidas 

para a sua condução [76]. 
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Com efeito existe, no interior das instalações dos SF, a Unidade de Ensaios Clínicos, na qual a medicação 

experimental é rececionada, armazenada, controlada e dispensada e a respetiva documentação arquivada. A 

UEC apresenta uma sala de armazenamento para os medicamentos de utilização experimental (sala de acesso 

restrito à equipa responsável pela condução dos EC, com condições de temperatura e humidade controladas e 

monitorizadas em que se conservam os medicamentos em fase de investigação clínica, incluindo-se a 

medicação de frio, bem como os medicamentos em quarentena ou a aguardar devolução ao promotor do ensaio) 

e um gabinete de trabalho, no qual se encontram arquivadas todas as informações referentes aos EC já 

realizados ou em execução no centro de ensaio [76].  

Antes do início de um determinado EC é necessário o aval de várias entidades reguladoras, a saber, Comissão 

de Ética de Investigação Clínica (CEIC), Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Comissão de 

Ética para a Saúde (CES), INFARMED e Direção dos Serviços Farmacêuticos do centro de ensaios, além disso 

já deve estar celebrado o Contrato Financeiro entre o promotor do EC e o Conselho de Administração do 

hospital, bem como existir um dossier referente ao EC nas instalações da UEC organizado de acordo com o 

modelo Pharmacy File Index (Anexo XXIV) [73,76]. 

Existe também uma reunião de início de estudo convocada pelo promotor ou investigador principal do EC para 

toda a equipa do centro de ensaios, na qual se apresenta o protocolo do novo EC e se definem todos os 

procedimentos associados ao circuito daquela medicação experimental que devem ser observados durante o 

decorrer daquele EC. Com estes dados, o farmacêutico elabora o Procedimento Interno (Anexo XXIII) [76]. 

O circuito do medicamento de investigação clínica inicia-se com a sua chegada aos SF pelo armazém, em que, 

após preenchimento do impresso de receção de medicação experimental (Anexo XXV), esta é levada para a 

UEC. O farmacêutico responsável pela unidade verifica as condições de integridade e estado de conservação 

do produto recebido, comparando o código do medicamento com o do protocolo, conferindo o número de lote, 

prazo de validade e o número de produtos recebidos entre a encomenda e o documento que a acompanha. É 

ainda importante verificar se o medicamento apresenta alguma aposição referente ao seu caráter experimental 

na embalagem e se a encomenda foi acompanhada pelo respetivo certificado de análise. No caso dos 

medicamentos de frio (armazenados entre 2-8ºC), é comum virem acompanhados por dispositivos de registo 

de temperatura (Data Logger), que devem ser desligados à chegada à UEC e os seus dados descarregados para 

o computador e enviados para o promotor pela via acordada no protocolo (por exemplo, e-mail). Seguidamente, 

o farmacêutico deve anunciar a receção da medicação experimental ao promotor (pelo meio já estabelecido no 

protocolo, geralmente via IVRS (Interactive Voice Responsive System) ou IWRS (Interactive Web Responsive 

System)), arquivar os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise e atualizar o registo de recepção no 

dossier do EC (Pharmacy File Index) [76]. 

Os medicamentos experimentais, após terem sido conferidos, devem ser acondicionados nas instalações da 

UEC de acordo com as condições de temperatura e humidade que lhes são mais adequadas (temperatura 

ambiente (15-25ºC) ou frio (2-8ºC)) [76]. 

Relativamente à prescrição da medicação de ensaio, esta é feita num impresso interno (Anexo XXVI) por um 

médico devidamente autorizado, sendo este arquivado na UEC [76]. 

Já a dispensa da medicação experimental é feita pelo farmacêutico de acordo com o protocolo do EC e a 

prescrição médica, sendo registada no mesmo documento interno que a prescrição (Anexo XXVI). Note-se que 
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existem alguns medicamentos que exigem manipulação antes de poderem ser dispensados e administrados, 

estando descritas as características e a técnica de preparação no Procedimento Interno [76]. 

Os participantes nos EC devem devolver à UEC a medicação experimental que utilizaram, devendo estar 

acordado entre o promotor e os SF o destino a ser dado a estes produtos, existindo ainda um registo das 

devoluções na Unidade de EC. De igual forma, também para os medicamentos que tenham vencido o prazo de 

validade, que tenham sobrado no final do estudo ou que não tenham sido utilizados pelos doentes, devem estar 

estabelecidos os procedimentos a serem seguidos para a sua devolução [76]. 

Nos casos em que está acordada entre as entidades envolvidas, a destruição dos produtos experimentais pode 

ocorrer no hospital, devendo estes estar contabilizados e documentados em formulário próprio (Anexo XXVII) 

[76]. 

De notar que todos os desvios/não conformidades que possam existir ao estabelecido pelo protocolo do EC 

devem ser comunicados rapidamente ao promotor e só se deve agir após esta entidade se manifestar [76]. 

Atualmente, o CHP é um centro de ensaios com cerca de 80 EC a decorrer (Ex.: Optimase, Pyrinees, Dolomites, 

ALN-003, ALN-004, ALN-006, Gesture, Checkmate, Expand, Sonar, …) e aproximadamente 40 EC a 

aguardar aprovação (Ex.: Atlantic). 

Todas as atividades referentes ao circuito do medicamento experimental foram assistidas durante o estágio, 

tendo-se ainda a oportunidade de atualizar a base de dados informatizada referente aos EC em curso existente 

na UEC, bem como participar na elaboração do Procedimento Interno do EC Atlantic e no formulário de 

receção e dispensa da medicação para o ensaio Subamaxt.Foi possível assistir a visitas de pré-estudo entre o 

monitor e a UEC para a avaliação das condições do centro de ensaio para a execução de futuros EC. 

Além de todas as atividades previamente descritas, esta unidade ocupa-se ainda da contínua formação 

profissional e alargamento das competências de toda a equipa dos SF. Daí que, durante o período de estágio, 

se tenha participado em algumas iniciativas que tinham como objetivo elucidar os profissionais acerca de 

desenvolvimentos científicos recentes (como por exemplo, a sessão de esclarecimento sobre as indicações 

terapêuticas (presentes e esperadas num futuro próximo) do pembrolizumab (Keytruda® (MSD)) ou ainda se 

tenham assistido a várias palestras sobre diversas temáticas relacionadas com a saúde (a titulo de exemplo: 

nutrição parentérica, oncologia, terapêutica anticoagulante, sistemas de notificação de doenças infeciosas,…) 

e vocacionadas a uma vasta gama de profissionais de saúde como o “III Congresso Internacional: Cuidados 

Intensivos e Unidades Intermédias do Centro Hospitalar do Porto”, decorrido nos dias 1 e 2 de fevereiro em 

Matosinhos. 

Existe ainda na UEC uma vertente social orientada para o exterior do CHP, pelo que se participou também na 

“VIII Jornada Anual de Recolha de Medicamentos”, iniciativa do Banco Farmacêutico, que decorreu no dia 27 

de fevereiro e cujos produtos medicamentosos angariados reverteram para a Organização Não-Governamental 

“Médicos do Mundo”. 
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6. Cuidados Farmacêuticos 

 

A prestação de Cuidados Farmacêuticos tem em vista a melhoria do processo de uso dos medicamentos pelos 

doentes, de forma a evitar potenciais resultados negativos em saúde associados à medicação [79,80]. Deste 

modo, os Cuidados Farmacêuticos executados pelos SF centram-se sempre no doente, em particular no doente 

internado, e nas suas necessidades em termos de saúde, estando apoiados em 3 vertentes principais: 

- Identificação e resolução de Problemas Relacionados com a Medicação (PRM): executada de modo 

sistemático durante os processos de validação farmacêutica das prescrições médicas, tem como objetivo 

evitar/minimizar Resultados Negativos associados à Medicação (RNM). Sempre que são detetados PRM, 

o farmacêutico intervém, de forma a poder resolver a situação antes de proceder à dispensa da medicação. 

Cabe ainda ao farmacêutico proceder ao registo escrito das intervenções que faz, bem como acompanhar o 

seu desenvolvimento e alterações no regime farmacoterapêutico. Internamente, os PRM são classificados 

em 4 tipos (Anexos XXVIII, XXIX e XXX): 

 PRM de tipo I: ausência de condições do sistema; 

 PRM de tipo II: medicamento não necessário;  

 PRM de tipo III: medicamento não adequado; 

 PRM de tipo IV: medicamento não seguro [79,81,82]; 

- Educação para a Saúde: implementação de ações e medidas que permitam aumentar o conhecimento da 

população em geral, e dos profissionais de saúde e doentes em particular sobre as doenças e os 

medicamentos (como por exemplo, distribuição de folhetos informativos); que visem a melhoria dos 

resultados em saúde, esclarecimento de dúvidas minimizando a ocorrência de RNM junto dos doentes e 

resposta aos pedidos de informação sobre medicamentos que tenham sido despoletados por outros 

profissionais de saúde [83,84]; 

- Estudo de Utilização de Medicamentos: elaboração de documentação interna sobre os medicamentos que 

permita agilizar as intervenções farmacêuticas, e que inclui estudos de farmacoeconomia, promoção da 

utilização racional do medicamento, elaboração do perfil de utilização hospitalar para alguns 

medicamentos/PF, avaliação da entrada/substituição de medicamentos/PF de uso hospitalar, entre outras 

atividades [85]. 

 

7. Utilização de antídotos no CHP: um caso de estudo 

 

As intoxicações agudas, sejam elas acidentais ou voluntárias, são sempre emergências médicas que carecem 

de resposta rápida, que inclui, entre diversas medidas, a administração de um antídoto [86]. Tendo isto em 

atenção torna-se imperativo que para a seleção do referido antídoto (e ainda das restantes medidas de suporte) 

se conheça o historial da intoxicação, que deve, se possível, incluir as seguintes informações: a substância 

tóxica envolvida, a via de exposição, a quantidade e há quanto tempo [86,87]. Importa destacar que em grande 

parte das intoxicações este tipo de informação não está disponível dificultando todo o processo de tratamento, 

incluindo a seleção do antidoto mais indicado e validação farmacêutica das prescrições. 

Durante o estágio no CHP foi possível aceder a dados de prescrições de antídotos (via papel e via informática) 

referentes ao ano 2015, que foram posteriormente utilizados para avaliar quais os tipos de intoxicações mais 
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frequentemente tratadas durante esse mesmo ano e ainda quais os antídotos mais utilizados. No caso das 

prescrições eletrónicas apenas foi possível fazer um levantamento dos antídotos dispensados não tendo sido 

possível aceder à informação relativa ao diagnóstico da intoxicação que esteve na base de cada prescrição. 

Assim sendo, os valores relativos ao tipo de intoxicação mais frequente referem-se apenas às prescrições via 

papel e foram compilados tendo originado o gráfico da figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do referido gráfico é possível verificar que os medicamentos foram a principal causa de intoxicações 

no ano de 2015, constituindo quase a sua totalidade. Estes dados são compatíveis com os disponibilizados pelo 

Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV), que em 2011 apontou os fármacos como a principal causa de 

intoxicações em Portugal, tendo sido responsáveis por 9421 casos em adultos e 4851 em crianças [87]. Ainda 

segundo os dados do CIAV, as intoxicações provocadas devido a substâncias de abuso ocupam o quarto lugar 

das causas mais frequentes em adultos, situação pouco diferente da que se pode observar no gráfico da Figura 

1 [87]. Importa destacar que os dados provenientes do CIAV são relativos ao ano de 2011 uma vez que não foi 

possível aceder a dados mais recentes.  

Note-se que das 129 intoxicações tratadas no CHP, cerca de 5% tiveram origem desconhecida, não se 

conhecendo nenhum aspeto da história do doente, que em alguns casos ficou inclusive por identificar. Neste 

tipo de situações o tratamento torna-se mais moroso, podendo até ser menos eficaz.  

Após analisar os dados referentes a intoxicações por medicamentos, construiu-se um segundo gráfico, com o 

objetivo de identificar quais os fármacos/classes terapêuticas mais frequentemente envolvidas neste tipo de 

situações, e que se encontra na Figura 2. 

 

Figura 1 – Representação gráfica do perfil de intoxicações reportadas em 2015 no CHP, via prescrição em 

papel. 
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Através da análise do gráfico da Figura 2 foi possível verificar que as benzodiazepinas (BZD) ocupam o 

primeiro lugar, tendo sido causa de mais de 50% das situações com génese no consumo de fármacos. Mais uma 

vez este cenário é concordante com o reportado em 2011 pelo CIAV, que coloca as benzodiazepinas no 

primeiro lugar do top ten das substâncias mais frequentemente envolvidas em envenenamentos [87]. 

A associação de vários fármacos e diversas classes terapêuticas foi a segunda situação mais frequente e em 

alguns dos casos surge no diagnóstico por incapacidade de conhecer com detalhe quais as substâncias ingeridas 

pelo doente. Em algumas das situações em que se confirmou a tentativa de suicídio foi possível verificar que 

os doentes ingeriram medicamentos juntamente com álcool com o objetivo de potenciar os seus efeitos. 

Contudo nem todas as situações são reflexo de tentativas de suicídio, sendo que no caso das intoxicações com 

opióides se pôde verificar que a maioria delas se deveu a sobredosagem com consequente depressão respiratória 

e do Sistema Nervoso Central (SNC).  

Após analisar os motivos que mais frequentemente estiveram envolvidos em situações de intoxicação, seguiu-

se o estudo dos dados referentes aos antídotos mais prescritos. Para tal, mais uma vez construiu-se um gráfico 

(Figura 3), desta vez recorrendo ao uso de dados de prescrições via papel e via eletrónica.    

 

58

35

6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N.º de Intoxicações reportadas através de prescrições em 

papel devidas ao uso de medicamentos (2015)

Figura 2 – Representação gráfica do perfil de intoxicações medicamentosas reportadas em 2015 no CHP, 

via prescrição em papel. 
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A totalidade dos antídotos prescritos, apesar da ausência de diagnóstico em alguns casos (nomeadamente no 

caso das prescrições eletrónicas), permite inferir acerca da substância que poderá ter estado na base da 

intoxicação visto que a maioria dos antídotos prescritos se encontram indicados em situações muito específicas, 

como é o caso do flumazenil. Este foi o antídoto mais frequentemente dispensado e a sua indicação terapêutica 

é exclusivamente o tratamento de intoxicações com BZD. Atua inibindo competitiva e especificamente os 

recetores das BZD, contribuindo assim para neutralização dos seus efeitos ao nível do SNC [86]. 

O cavão ativado foi também bastante prescrito, provavelmente, devido à sua ação altamente inespecífica e de 

largo espetro podendo resolver grande parte das intoxicações por via oral devido à sua grande capacidade de 

adsorção, limitando assim a absorção das substâncias ingeridas. Está indicado para o tratamento de intoxicação 

por vários produtos químicos, medicamentos ou toxinas, entre os quais: ácido acetilsalicílico, ácido oxálico, 

atropina, barbitúricos, destropropoxifeno, digoxina, cogumelos, estricnina, fenilpropanolamina, fenitoina, 

fenol, paracetamol, propantelina, e antidepressivos tricíclicos [86].  

O terceiro antidoto mais frequentemente dispensado foi a protamina, que é uma proteína catiónica e que, por 

isso, se liga muito rapidamente à heparina (molécula de carga negativa). Como tal, a protamina é usada no 

tratamento de situações que resultam da sobredosagem com heparina [86]. Embora os dados disponíveis não 

corroborem a associação entre a intoxicação por heparina e consequente desintoxicação com protamina, a 

verdade é que a utilização deste antídoto apenas se encontra suportada para casos de overdose com este agente 

anticoagulante, indicando que é uma situação relativamente frequente. 
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N.º de prescrições por DCI referentes ao ano 2015

Figura 3 – Representação gráfica do perfil da totalidade de prescrições de antídotos efetuadas no ano de 2015 

no CHP. 
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A acetilcisteina está indicada no tratamento de intoxicações e sobredosagem de paracetamol e ainda 

clorofórmio e tetracloreto de carbono (sendo que no caso das últimas duas substâncias a eficácia não se 

encontra totalmente comprovada) e surge como o quarto antídoto mais prescrito. Atua como dador de grupos 

sulfidrilo, que auxiliam a formação de glutatião hepático que impede que o metabolito tóxico do paracetamol 

atue sobre as macromoléculas do fígado causando necrose [86]. Este é um aspeto muito importante, visto que 

o paracetamol é prescrito e dispensado como sendo um fármaco totalmente seguro, o que não deixa de ser 

verdade, porém é importante manter presente que tal como todas as moléculas apresenta toxicidade que não 

deve ser negligenciada.  

Os opiáceos constituem um grupo alargado de substâncias que deprimem o SNC, tendo atividades analgésicas 

que justificam a sua ampla utilização (nomeadamente da morfina) a nível hospitalar [86]. Contudo em situações 

de sobredosagem resultam em graves problemas, nomeadamente depressão respiratória e do SNC, que podem 

ser revertidas através da administração de naloxona [86], que foi o quinto antídoto mais dispensado em 2015. 

Trata-se de um antagonista puro dos opiáceos que bloqueia competitivamente os recetores miu (µ) (para os 

quais tem maior afinidade), capa (k) e sigma (σ) [86].  

De uma forma geral, o levantamento dos dados referentes a prescrições de antídotos no ano 2015 permitiu 

concluir que as intoxicações medicamentosas são um grave problema de saúde pública que representa, de 

acordo com dados do CIAV, uma importante causa de morbilidade e mortalidade a nível nacional [87]. As 

intoxicações medicamentosas podem ser devidas a erros de dose, confusão de fármacos e ainda fácil alcance 

por parte das crianças, mas também podem ter na sua génese situações de uso para tentativa de suicídio. Quer 

uma quer outra situação são possíveis sobretudo devido ao fácil acesso da população a um número crescente 

de substâncias (lícitas e ilícitas) com alto grau de toxicidade. Note-se o caso das BZD e dos antidepressores, 

que são classes de compostos muito prescritas e que acarretam um enorme perigo por sobredosagem. Numa 

população cada vez mais envelhecida e polimedicada, os erros associados a trocas de fármacos e confusão de 

posologia são também muito comuns, podendo resultar em situações potencialmente fatais. Para além disto, 

existem ainda situações de intoxicações que resultam de duplicação de fármacos que surgem quando os doentes 

são acompanhados em diversas instituições de saúde. Como se pode concluir são mais do que muitos os fatores 

que atualmente potenciam intoxicações com medicamentos e que devem constituir uma preocupação na 

prestação de cuidados de saúde, sendo impreterível a intervenção de todos os organismos ligados à saúde que 

devem alertar o público em geral acerca dos riscos da utilização de medicamentos em situações não indicadas 

ou que desrespeitem os critérios de uso racional. 
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Anexo I – Exemplo de Kanban: 
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Anexo II – Esquema do circuito do medicamento (adaptado de [6]): 
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Anexo III – Exemplar de uma AUE: 
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Anexo IV – Esquema do Armazém 1001: 
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Anexo V – Ordem de Preparação de Medicamentos Não Estéreis: 
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Anexo VI – Especificações do Controlo de Qualidade de Medicamentos Não Estéreis: 
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Anexo VII– Rótulo de Medicamentos Não Estéreis: 
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Anexo VIII – Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica: 
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Anexo IX – Rótulos de Medicamentos Estéreis: 
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Anexo X – Exemplo de um Protocolo Clínico: 
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Anexo XI – Exemplo de uma Ordem de Preparação derivada de Prescrição Manual: 
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Anexo XII – Exemplo de uma Ordem de Preparação derivada de Prescrição Eletrónica: 
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Anexo XIII – Circuitos da Distribuição Clássica: 

 

Distribuição Clássica de Medicamentos: Circuito A: 

 Hospital Joaquim Urbano  

 Unidade de Farmácia Oncológica 

 Bloco Neoclássico 

 Cuidados Intensivos (Sistema Automático de Dispensa de Medicamentos: Pyxis Medstation®) 

 Urgência 

 Área de Decisão Clínica 

 Distribuição Clássica dos Serviços em Distribuição Individual Diária 

 Stocks HLS (UCIC e Sala de Diálise e Hemodiálise) 

 Nutrição Hemodiálise Adultos. 

 

Distribuição Clássica de Medicamentos: Circuito B: 

 Centro Materno Infantil do Norte 

 Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 Pedopsiquiatria  

 Psiquiatria de Ligação 

 Viatura Médica de Emergência Rápida 

 Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório 

 Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar 

 Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

 Hospital de Dia Polivalente 

 Serviço de Técnicas Endoscópicas 

 Serviço de R/X 

 Fisioterapia 

 Consultas (Edifico Luís de Carvalho, Edifício Neoclássico, CICA, CICAP) 

 

Distribuição Clássica de Medicamentos: Circuito C: 

 DID 

 Blocos do Edifício Luís de Carvalho 

 Ortopedia 

 Neurocirurgia 

 Fornecimento dos produtos de contraste radiológico 

 Dispensa de antisséticos e desinfetantes para todas as unidades e serviços 
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Anexo XIV – Modelo n.º 1804 do INCM: 
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Anexo XV – Modelo n.º 1509 do INCM:  
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Anexo XVI – Exemplo de um Impresso usado na Prescrição de Material de Penso: 
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Anexo XVII – Impresso de Prescrição de Antídotos: 
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Anexo XVIII – Esquema de Aviamento de Malas de Medicação: 
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Anexo XIX – Lista de Condições Clínicas ao abrigo da dispensa em Farmácia de 

Ambulatório: 

Patologias/Contextos Clínicos ao abrigo da Distribuição em Ambulatório 

Fibrose Quística 

Insuficiência Renal Crónica 

Transplantes Renais 

VIH 

Hormonas de Crescimento 

Síndrome de Turner 

Perturbações de Crescimento 

Esclerose Lateral Amiotrófica 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Patologias espásticas familiares e Ataxias cerebelosas hereditárias 

Profilaxia de rejeição aguda de T. Hepático Alogénico 

Hepatite C 

Esclerose múltipla 

D. Acromegálicos 

Doença de Crohn Ativa grave ou com formação de fístulas 

Infertilidade 

Planeamento familiar 

Anti-neoplásicos e Imunomoduladores 

Tuberculose 

Lepra 

Polineuropatica Amiloidótica Familiar 
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Anexo XX – Exemplo de uma Deliberação da CFT: 
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Anexo XXI – Termo de Responsabilidade entregue ao doente em Ambulatório: 
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Anexo XXII – Folheto Informativo sobre o Uso Correto do Medicamento entregue ao doente 

em Ambulatório: 
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Anexo XXIII – Procedimento Interno relativo aos Ensaios Clínicos: 
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Anexo XXIV – Pharmacy File Index: 
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Anexo XXV – Formulário de Receção de Medicamentos de EC: 
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Anexo XXVI – Impresso de Prescrição de Medicamentos de EC: 
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Anexo XXVII – Certificado de Destruição Local: 
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Anexo XXVIII – Algoritmo de Intervenção Farmacêutica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamento prescrito 

Existem condições do sistema para 

utilizar o medicamento? 

O medicamento está adequado? 

O medicamento é necessário? O 

esquema terapêutiico está completo? 

PRM I: Ausência de condições do sistema 

O medicamento é seguro? 

O medicamento pode ser 

dispensado  

PRM II: O medicamento não é necessário 

PRM III: O medicamento não é adequado 

PRM IV: O medicamento não é seguro 
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Anexo XXIX – Sistema Interno de Classificação de PRM: 

 

PRM de tipo I: Existem condições do sistema para utilizar o medicamento? 

Medicamento não incluído no FHNM/Adendas 

Medicamento não cumpre deliberação 

Medicamento necessita de impresso próprio 

Medicamento não comercializado/descontinuado 

Medicamento em rutura de stock 

Condições farmacoeconómicas do doente (Ex.: ajuste de dose, alteração de via de administração, …) 

Medicamento não disponível no CHP 

PRM de tipo II: O medicamento é necessário? O esquema terapêutico está completo? 

Medicamento prescrito não necessário 

Medicamento necessário não prescrito 

Esquema terapêutico não especificado/incoerente 

Uso compassivo 

PRM de tipo III: O medicamento está adequado? 

Dose subterapêutica 

Frequência inferior à recomendada 

Duração do tratamento inferior à recomendada 

Forma farmacêutica não adequada 

Substância ativa não adequada 

Via de administração não adequada 

PRM de tipo IV: O medicamento é seguro? 

Dose superior á recomendada 

Frequência superior à recomendada 

Duração do tratamento superior à recomendada 

Duplicação da terapêutica 

Contraindicação 

Alergia/intolerância 

Interação medicamento/medicamento 

Interação medicamento/alimento 

Reação adversa 
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Anexo XXX – Sequência de Atuação Farmacêutica: 

 

a) Deteção de PRMs pelo farmacêutico: 

PRM de tipo I; 

PRM de tipo II; 

PRM de tipo III; 

PRM de tipo IV. 

 

b) Intervenção Farmacêutica: 

Alertar o prescritor por escrito (via GHAF); 

Alertar o prescritor por via oral; 

Alertar a equipa de enfermagem; 

Não dispensar o medicamento; 

Suspender/colocar data de fim do tratamento. 

 

c) Resultados da Intervenção Farmacêutica: 

Justificação clínica; 

Impresso apropriado; 

Medicamento suspenso; 

Troca por medicamento alternativo; 

Validação por médico especialista; 

Alteração da forma farmacêutica; 

Alteração da dose; 

Alteração da frequência; 

Alteração/definição da duração do tratamento; 

Alteração da via de administração; 

Dispensa como prescrito; 

Medicamento adicionado à prescrição; 

Clarificação do esquema terapêutico; 

Alteração da unidade; 

Alteração da substância ativa; 

Sem resolução/alta; 

Alteração da identificação do doente/ prescrição ao doente correto.

Deteção de PRMs pelo 
farmacêutico

Intervenção Farmacêutica
Resultados da Intervenção 

Farmacêutica



 

 

 

  



 

 

 

 


