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Resumo 

 

De acordo com a legislação europeia em vigor, a formação académica do farmacêutico 

deverá incluir um período de estágio em farmácia comunitária, podendo ainda incluir um 

período em farmácia hospitalar, com vista à aquisição de conhecimentos de natureza 

prática que dotem o estudante com a adequada preparação técnica e deontológica, tão 

necessária no futuro desempenho da profissão farmacêutica. Neste sentido, foi-me dada a 

oportunidade de realizar parte do meu estágio curricular na Farmácia Avenida, no Porto, 

nos meses de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. 

As atividades desenvolvidas no decurso do meu estágio, neste relatório descritas, 

permitiram não só a transposição para um domínio prático dos conhecimentos técnicos e 

científicos apreendidos ao longo de cinco anos de estudo universitário, como também 

contribuíram para o desenvolvimento de capacidades de inovação e melhoria constantes, 

pelo que fomentaram em simultâneo o meu crescimento profissional e pessoal.  

No decurso deste estágio, pude conhecer e colaborar ativamente nas diversas componentes 

que constituem uma farmácia de oficina (Anexo 1), incluindo armazenamento e gestão de 

encomendas, conferência de receituário e faturação, produção de medicamentos 

manipulados, determinação de parâmetros bioquímicos e atendimento ao público. 

De modo a complementar a minha formação, e tendo em conta a proximidade de diversas 

clínicas privadas de fertilidade ao meu local de estágio, intercedi ainda na área dos 

cuidados farmacêuticos em infertilidade. 

O caso-de-estudo desenvolvido iniciou-se com a elaboração de um questionário, em 

formato digital, com vista à identificação de possíveis lacunas, apontadas pela população 

infértil do Norte de Portugal, nos cuidados farmacêuticos prestados. 

Numa etapa posterior, o trabalho desenvolvido pautou-se pela recolha de informação 

referente às diversas vertentes do tratamento de fertilidade, abrangendo etiologia, avaliação 

do casal infértil, terapêutica farmacológica, tratamento cirúrgico e técnicas de reprodução 

assistida, de modo a formar e informar os colaboradores da Farmácia Avenida, para que 

estes se encontrem mais aptos a compreender e aconselhar os casais inférteis, que 

constituem uma porção considerável dos seus utentes. 

Por fim, elaborei panfletos subordinados ao tema dos cuidados não farmacológicos em 

infertilidade, com o objetivo de fornecer dados precisos e corretos a estes casais, que 

diariamente se vêem submergidos em informação, frequentemente sem fundamentação 

científica.
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A Farmácia Avenida (FAV) encontra-se situada na cidade do Porto, na interseção entre a 

Avenida da Boavista e a Rua O Primeiro de Janeiro (Figura 1). Por se localizar numa zona 

demograficamente rica e, em simultâneo, notavelmente empresarial, com abundância de 

empresas, escritórios e hotéis, mas também de escolas, unidades de saúde públicas e 

clínicas privadas, a elevada heterogeneidade económica, social e de faixas etárias impõe-se 

como principal característica dos utentes da FAV, flutuando entre utentes de classe 

média/alta, com elevados graus de escolaridade, trabalhadores das empresas em redor e 

turistas. Estes últimos apresentam-se como um desafio particular, não só pela barreira 

linguística, mas também pela necessidade de procura de alternativas terapêuticas viáveis às 

solicitações efetuadas, frequentemente de produtos não comercializados em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FAV encontra-se em funcionamento em horário alargado, superior às cinquenta e cinco 

horas legalmente definidas pelo Decreto-Lei nº 53/2007, de 8 de março
[1]

, estando aberta 

ao público diária e ininterruptamente até às 24h, com horário de abertura oscilando entre as 

8h30 e as 10h em função do dia da semana. O cumprimento da sua missão primordial, que 

consiste na prestação de serviços de qualidade e na satisfação dos utentes, é garantido por 

uma equipa dinâmica, composta por oito colaboradores de quadros farmacêutico e não 

farmacêutico que trabalham em regime de rotatividade, equipa esta dirigida pela Dra. Rita 

Simões, Diretora Técnica, que exerce um papel fulcral no desempenho das atividades da 

farmácia, assegurando que em todo o momento são cumpridos requisitos legais e regras 

deontológicas
[2]

. 

Figura 1 – A Farmácia Avenida 
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Os espaços físicos, internos e externos, foram cuidadosamente planeados, de encontro ao 

disposto nas ―Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária‖
[3]

 e no regime 

jurídico das farmácias de oficina em vigor
[2]

, de forma a assegurar a existência de 

infraestruturas adequadas, que facilitem e auxiliem os colaboradores da FAV no exercício 

da sua atividade, garantindo simultaneamente acessibilidade, comodidade, segurança e 

privacidade para o utente, que constitui indubitavelmente o foco da atividade da FAV. 

 

O armazém 

O armazém (Figura 2), mais do que o local onde se procede à receção de encomendas e ao 

armazenamento da maioria dos produtos rececionados, constitui o pilar fundamental da boa 

organização logística e funcional da FAV. 

A minha passagem por este setor fomentou a minha integração inicial na equipa e 

promoveu um primeiro contacto com todos os produtos disponíveis, nomes comerciais e 

dosagens, não só pelo armazenamento per si, como também pela consulta de bibliografia 

presente no armazém, nomeadamente Prontuário Terapêutico e Farmacopeia Portuguesa, 

bem como dos próprios Folhetos Informativos dos medicamentos. Possibilitou ainda a 

familiarização com o sistema informático SIFARMA 2000®, instrumento de suporte que 

se desdobra em diversas 

componentes, com ações 

direcionadas para o atendimento, 

gestão de utentes, encomendas, 

devoluções, produtos e faturação, 

bem como com a localização 

preferencial e forma de 

organização dos produtos, tendo 

salientado a importância de uma 

correta organização como forma 

de agilizar o ato da dispensa e 

minimizar a ocorrência de erros. 

 

Gestão de stock e encomendas 

Nesta primeira fase do meu estágio, tive a possibilidade de contactar com as políticas de 

gestão de stock e de encomendas da FAV, o que me permitiu constatar que uma gestão 

Figura 2 – O armazém 
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correta e inteligente garante a disponibilidade imediata da grande maioria dos produtos 

disponíveis no mercado, evitando simultaneamente a acumulação de produtos com 

reduzido número de vendas mensais, o que assegura a satisfação dos utentes e evita o 

acúmulo de prejuízo económico para a farmácia.  

Assim, verifiquei que as existências na FAV são definidas com base numa análise cuidada 

das necessidades da farmácia, fundamentadas pelo histórico informático e pelas variações 

sazonais. As encomendas são efetuadas, informaticamente ou por telefone, segundo um 

dos três modelos: encomenda diária, encomenda manual e encomenda direta ao 

laboratório, sendo a primeira diretamente proposta pelo sistema informático (SI), com base 

nos valores mínimos e máximos de stock previamente definidos. No entanto, exige revisão 

e aprovação por um colaborador, que confirmará a necessidade de efetuar as 

encomendadas despoletadas pelo SI, tendo em conta a média de vendas, número de saídas 

no mês em curso e stock à data.  

Verifiquei ainda que as encomendas podem ser efetuadas a diversas empresas grossistas e 

armazenistas, responsáveis pela distribuição dos produtos e abastecimento das farmácias, 

incluindo OCP Portugal®, Alliance Healthcare®, Cooprofar®, Cofanor®, Ortopex® e 

Utilmédica®, sendo a rentabilidade económica e a natureza dos produtos a encomendar 

fatores preponderantes no momento da seleção. 

 

Receção de encomendas 

No decurso do meu estágio, tive a possibilidade de proceder à receção de encomendas e 

concomitante verificação de faturas, o que me permitiu apurar o processo de receção 

informática dos produtos. Assim, constatei que este se inicia pela identificação do código 

do produto, seguido da verificação do número de unidades rececionadas, preço de venda à 

farmácia (PVA), preço de venda ao público (PVP) e prazo de validade (PV), terminando 

com a verificação da conformidade dos produtos faturados e rececionados, por comparação 

do valor total indicado na fatura e no SI. 

Constatei também que os PVP são definidos tendo em consideração preço de venda do 

armazenista, margem de comercialização do distribuidor grossista e do retalhista, taxa 

sobre a comercialização de medicamentos e Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), e 

que o processo de atribuição de PVP difere para produtos de venda livre e para 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) de uso humano. Neste último caso, o preço encontra-se previamente 
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estipulado e impresso na embalagem; já a atribuição do preço dos primeiros, dos quais os 

produtos de dermocosmética são exemplo, é efetuada com base na Política de Preços e na 

margem de lucro definidas pela farmácia, com base nos parâmetros suprarreferidos. 

Neste contexto, contactei ainda com os normais procedimentos efetuados em caso de 

produtos em falta por lapso e em caso de danificação de produtos no decurso do seu 

transporte ou de envio de produtos não solicitados, tendo apurado que se procede, 

respetivamente, ao contacto com o armazenista responsável (sendo geralmente o produto 

enviado num outro momento) e à devolução do produto ao fornecedor após emissão de 

uma Nota de Devolução. 

Por fim, verifiquei que psicotrópicos e estupefacientes, bem como medicamentos cujas 

características físico-químicas exijam um armazenamento à temperatura de 2-8ºC, vêm 

acondicionados em recipientes apropriados, sendo os primeiros a ser rececionados e 

armazenados, em local próprio. 

 

Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos PV constitui um processo fulcral em qualquer farmácia, comunitária e 

hospitalar, uma vez que representa uma mais-valia económica e garante a não dispensa de 

produtos fora do seu prazo de validade, período após o qual a sua estabilidade e eficácia 

não são garantidas, salvaguardando-se, deste modo, a segurança dos utentes. 

Assim, na primeira semana de cada mês, é emitida uma listagem dos produtos cujo PV 

expira no período de três meses, com exceção para tiras de glicemia e colesterol e produtos 

de uso veterinário, para os quais o controlo é efetuado a um ou seis meses do final do seu 

PV, respetivamente. 

Neste âmbito, procedi à recolha dos produtos listados, efetuando simultaneamente a 

conferência do stock real e a determinação do PV mais curto das restantes existências, com 

vista à sua atualização no SI. Após este processo de recolha, averiguei a proveniência de 

cada produto, bem como o número da respetiva fatura, para emissão de Notas de 

Devolução aos respetivos fornecedores, que procedem posteriormente ao ressarcimento do 

valor previamente faturado, através da emissão de uma Nota de Crédito. 

 

O receituário 

A prescrição médica encontra-se sujeita a um conjunto de regras bem definidas, que têm 

sido alvo de um considerável número de alterações no decurso dos últimos anos, alterações 
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estas implementadas como forma de agilizar os processos de prescrição e dispensa e 

minimizar a ocorrência de erros e das quais se destacam a prescrição por via eletrónica, de 

acordo com o modelo aprovado pelo Despacho nº 11254/2013
[4]

, e a criação do Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), código este que agrupa 

os medicamentos por denominação comum internacional (DCI), forma farmacêutica, 

dosagem e número de unidades por embalagem
[5]

. A polémica obrigatoriedade de 

prescrição por DCI constitui a modificação de maior relevo, tendo surgido na sequência da 

crescente introdução de medicamentos genéricos (MG) no mercado, com os objetivos de 

ressaltar a ação farmacológica dos medicamentos, em detrimento das respetivas marcas 

comerciais, e de beneficiar os utentes, cada vez mais conscientes das diversas opções 

terapêuticas ao seu dispor, tendo assim a possibilidade de escolha entre qualquer 

medicamento com a mesma DCI, forma farmacêutica e dosagem. 

Contudo, verifiquei que se encontram legalmente salvaguardadas exceções às alterações 

implementadas. Assim, a prescrição manual é permitida em caso de falência do sistema 

informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações, 

ressalvando que não sejam ultrapassadas as quarenta receitas mensais
[6]

. Por sua vez, a 

referência ao nome comercial do medicamento pode ser efetuada aquando da inexistência 

de medicamentos similares no mercado ou de MG análogo comparticipado, bem como 

mediante justificação do médico, segundo três exceções contempladas por lei. Estas 

exceções, designadas por alíneas, englobam medicamentos com estreita margem 

terapêutica (exceção a), reação adversa prévia do utente a um determinado medicamento 

com a mesma substância ativa (exceção b) e medicamentos destinados a tratamentos com 

duração superior a vinte e oito dias (exceção c), sendo esta última a única exceção que 

permite a dispensa de um medicamento diferente do especificado, desde que o seu preço 

seja igual ou inferior. 

 

Receitas médicas 

No decurso do meu estágio, foi-me possível apurar que existem três tipos de receitas 

médicas
[7]

 (Tabela 1) e que estas devem apresentar obrigatoriamente um conjunto de 

informações de forma padronizada, nomeadamente número da receita médica, local da 

prescrição, identificação e assinatura do médico prescritor, dados do utente, entidade 

financeira responsável (entidade a quem compete a comparticipação ou pagamento dos 

medicamentos), regime especial de comparticipação
[8]

, se aplicável, identificação do(s) 
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medicamento(s) e data da prescrição, de modo a garantir a sua conformidade com as 

exigências legais
[6,9,10]

.  

Foi-me ainda possível constatar que, numa mesma receita médica, podem ser prescritos um 

máximo de quatro fármacos distintos, nunca excedendo as duas unidades de um mesmo 

medicamento (exceção para os medicamentos de dose única, para os quais podem ser 

prescritas até quatro unidades). Verifiquei também que psicotrópicos e estupefacientes, 

bem como tiras e lancetas destinadas ao controlo da glicemia, constituem igualmente uma 

exceção ao regime de prescrição, tendo obrigatoriamente de ser prescritos de forma 

isolada. 

 

 

 

Comparticipação dos medicamentos 

O sistema de comparticipação dos medicamentos impõe-se como uma enorme mais-valia 

para o utente, uma vez que assegura que parte do encargo financeiro com a terapêutica a 

realizar é assumido por sistemas e subsistemas de saúde, públicos e privados. 

Neste âmbito, constatei que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) constitui a entidade de 

maior relevo, tendo ainda observado a transferência para esta mesma entidade, na 

sequência de uma recente remodelação, da comparticipação outrora efetuada por 

subsistemas públicos de saúde, nomeadamente pela Assistência na Doença aos Servidores 

Civis do Estado (ADSE), Assistência na Doença aos Militares (ADM), Serviços de 

Receita médica não renovável Com validade de trinta dias após a data da sua emissão, 

destina-se à prescrição de medicamentos usados em terapias de 

curta ou média duração, medicamentos estes descriminados na 

Deliberação nº 173/CD/2011
[11]

. 

Receita médica renovável Com validade de seis meses após a data da sua emissão, 

destina-se à prescrição de medicamentos usados em terapias de 

longa duração, medicamentos estes descriminados na 

Deliberação nº 173/CD/2011
[11]

. São emitidas, apenas sob a 

forma de prescrição eletrónica, num máximo de três vias da 

mesma receita. 

Receita médica restrita Reservada a medicamentos de uso hospitalar, pelo que não 

surge no circuito das farmácias comunitárias. 

Tabela 1 - Classificação de receitas médicas 
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Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD-PSP) e Serviços de 

Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD-GNR)
[12]

. 

Verifiquei também que se observam alterações nos normais regimes de comparticipação 

em determinadas patologias ou situações devidamente identificadas, ao abrigo de 

despachos legais, que englobam paramiloidose, lúpus, hemofilia, artrite reumatóide, 

doença de Alzheimer, dor crónica oncológica, psoríase e infertilidade, entre outros, 

situações para as quais a comparticipação pode ascender aos 100%.  

Por fim, constatei que medicamentos manipulados (MM) são igualmente contemplados por 

um despacho legal
[13]

, sendo comparticipados a uma taxa fixa de 30%, e que produtos 

destinados ao controlo de Diabetes mellitus são abarcados por um regime de 

comparticipação do Estado específico, sendo tiras-teste comparticipadas a 85% e agulhas, 

seringas e lancetas a 100%
[14]

. 

 

Conferência de receituário 

A conferência do receituário é efetuada em local próprio (Figura 3) e visa não só averiguar 

a presença de todos os dados legalmente exigidos, mas também a correspondência entre 

medicamentos prescritos e dispensados, permitindo uma rápida atuação em caso de deteção 

de alguma incongruência, pelo que este processo assegura uma correta contabilidade da 

farmácia e salvaguarda a segurança e direitos dos utentes. 

Procedi, neste contexto, não só à organização do receituário por organismo de 

comparticipação e lote, tendo 

observado que a cada lote corresponde 

um conjunto de trinta receitas 

médicas, mas também à emissão e 

conferência dos respetivos Verbetes 

de Identificação do Lote, documento 

que engloba informações relativas à 

farmácia e às próprias receitas 

médicas, bem como mês e ano em 

curso. 

Constatei ainda que os dois processos suprarreferidos devem ser efetuados até ao último 

dia de cada mês, momento em que se efetuam os necessários procedimentos 

administrativos. Estes englobam a emissão da Relação Resumo dos Lotes (documento 

Figura 3 – Zona de conferência de receituário 
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contendo informação relativa ao conjunto dos lotes faturados) e da Fatura Mensal, bem 

como o envio, até ao dia dez do mês seguinte, das receitas médicas, conjuntamente com os 

três documentos supra-mencionados, para o Centro de Conferência de Faturas da 

Administração Regional de Saúde (ARS) da correspondente área geográfica ou para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), consoante o organismo de comparticipação seja 

o SNS ou os restantes, respetivamente. 

Pude também observar que, em caso de devolução de receitas médicas pelas entidades 

responsáveis, no seguimento da deteção de alguma não conformidade, a farmácia pode 

proceder à sua correção no prazo de sessenta dias
[9,15]

. 

 

O laboratório de medicamentos manipulados 

No decurso do meu estágio, tive a oportunidade de preparar, no laboratório de 

medicamentos manipulados, fórmulas magistrais e preparados oficinais
[16]

, abarcando 

formulações líquidas (solução de minoxidil a 5%), sólidas (cápsulas de hidrocortisona a 

10% e de bicarbonato de sódio a 1g) e semissólidas (pomada hidrófila de ácido salicílico).  

Neste contexto, apurei que a preparação de MM é regida por um sistema de boas práticas, 

que assegura a sua segurança e eficácia
[17]

, e que a sua manipulação é feita de acordo com 

as indicações de uma prescrição médica ou com o disposto em publicações oficiais, 

nomeadamente Formulário Galénico e Farmacopeia Portuguesa, podendo ainda ser 

solicitado o auxílio do Laboratório de Estudos Farmacêuticos para o esclarecimento de 

qualquer dúvida adicional
[3]

. Verifiquei também que todas as matérias-primas utilizadas 

são acompanhadas de um boletim de análise, de modo a garantir a sua conformidade com o 

constante nas monografias das farmacopeias em que se encontram inscritas e, 

consequentemente, a sua qualidade e segurança
[17]

. 

Após a manipulação, procedi à análise da conformidade dos produtos finais, por realização 

de ensaios organoléticos e ensaios não destrutivos, ao acondicionamento e determinação do 

prazo de validade, de acordo com as normas estabelecidas, bem como ao registo dos 

procedimentos efetuados nas respetivas Fichas de Preparação. É ainda prática da FSB 

efetuar o registo da informação relativa ao MM preparado e ao seu destinatário no 

Copiador de Receituário, permitindo deste modo a sua fácil rastreabilidade. 

Por fim, procedi ao cálculo do preço dos produtos finais, tendo em consideração preço das 

matérias-primas, do material de embalagem e honorários da preparação
[18]

, e à elaboração 

dos respetivos rótulos, contendo identificação da farmácia e do Diretor Técnico, bem como 
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fórmula quali-quantitativa, prazo de validade, preço, número de lote atribuído e indicações 

especiais de utilização, quando aplicáveis. 

 

O atendimento ao público 

A componente do atendimento ao público (Figura 4) constituiu sem dúvida o desafio mais 

marcante do meu estágio, tendo constatado que a capacidade de ouvir paciente e 

atenciosamente permite efetuar o levantamento de questões essenciais para um correto 

atendimento e que a transmissão de informação de forma clara e concisa, oral e/ou escrita, 

adaptada ao nível sociocultural do utente, não só transmite segurança e profissionalismo, 

como também assegura a sua completa compreensão, fulcral para uma utilização segura e 

eficaz dos produtos dispensados. 

Esta componente permitiu-me ainda averiguar que o sistema informático SIFARMA 

2000® se reveste, neste âmbito, de especial utilidade, uma vez que constitui uma base de 

dados rica, com inúmeras informações 

científicas atualizadas acerca dos fármacos 

disponíveis no mercado, incluindo indicações 

terapêuticas, composição quali-quantitativa, 

modo de administração, posologias, contra-

indicações, reações adversas, interações 

medicamentosas e eventuais precauções de 

utilização. 

Neste contexto, contactei com uma enorme heterogeneidade de solicitações, abarcando 

essencialmente MSRM e MNSRM, mas também produtos cosméticos e de higiene 

corporal (PCHC) e medicamentos de uso veterinário, entre outros. 

 

Medicamentos sujeitos a receita médica 

Constatei que a dispensa de MSRM, conceito este que agrupa medicamentos que possam 

constituir um risco para a saúde do doente quando utilizados sem vigilância médica, 

medicamentos que contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam 

importantes monitorizar e medicamentos de administração parentérica
[7]

, se encontra 

vinculada à obrigatoriedade de apresentação de uma receita médica, prescrita por um 

profissional de saúde devidamente creditado, com vista à salvaguarda da segurança dos 

utentes. 

Figura 4 – Zona de atendimento ao público 
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No entanto, verifiquei que a entrega da receita médica pode ser efetuada a posteriori, em 

determinadas situações e após cuidadosa análise, tendo em consideração benefícios e riscos 

para o utente. Esta exceção visa maioritariamente a não interrupção de terapêuticas 

crónicas, sendo a dispensa efetuada em venda suspensa mediante pagamento da totalidade 

do valor dos medicamentos. Esta estratégia foi implementada como forma de encorajar o 

utente a consultar o médico e a entregar posteriormente a respetiva receita médica, de 

modo a que se processe à regularização e ao ressarcimento do valor correspondente à 

comparticipação. 

Contudo, constatei que alguns grupos farmacoterapêuticos não são passíveis de dispensa 

em venda suspensa, como é o caso de benzodiazepinas e antibióticos, e que este modelo de 

dispensa é igualmente aplicável caso o utente não pretenda levantar a totalidade da 

medicação prescrita, sendo então efetuada uma venda suspensa com comparticipação. 

Aferi ainda que determinados MSRM não são abrangidos pelo sistema de comparticipação 

do Estado, como é o caso dos fármacos usados no tratamento da disfunção erétil e da 

maioria das vacinas, pelo que as respetivas receitas médicas, tendo em conta a necessidade 

de justificação da dispensa destes medicamentos, são arquivadas em local próprio. 

Neste contexto, pude contactar com todos os procedimentos técnicos e informáticos 

inerentes ao ato da dispensa e verifiquei que, sendo o farmacêutico o último elemento da 

cadeia de prestação de cuidados de saúde, uma análise atenta da informação contida na 

receita médica se reveste de particular importância no momento da dispensa, uma vez que 

permite conferir a correspondência entre fármacos prescritos e patologia a tratar, bem 

como a adequação ao utente, considerando alergias, possíveis interações medicamentosas e 

contra-indicações
[3]

. 

Por fim, verifiquei que medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelas suas 

características próprias, constituem um grupo farmacoterapêutico sujeito a controlo estrito, 

pelo que a sua dispensa apresenta exigências adicionais
[19,20]

, que incluem o registo da 

identificação do médico prescritor, doente e adquirente e o arquivo pelo período de três 

anos de uma cópia da receita médica, à qual é anexado o ―Documento de Psicotrópicos‖, 

em duplicado, documento este impresso no momento da venda
[6,9]

. 

 

Medicamentos não sujeitos a receita médica 

No decurso do meu estágio, constatei que o papel do farmacêutico comunitário assume 

particular importância no âmbito da dispensa de MNSRM, uma vez que estes, por 
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definição não vinculados à obrigatoriedade de apresentação de uma receita médica para a 

sua aquisição, constituem escolha primária em casos de automedicação no tratamento e/ou 

alívio de transtornos menores e situações passageiras sem gravidade
[21]

. 

Assim, verifiquei que a frequente inadequabilidade dos MNSRM solicitados no alívio e 

tratamento dos sintomas descritos sublinha a importância do aconselhamento farmacêutico 

na determinação do medicamento mais adequado à situação apresentada, bem como no 

estímulo à adoção de medidas não-farmacológicas que poderão contribuir para a atenuação 

dos sintomas reportados e na monitorização da evolução da terapêutica e eventual 

surgimento de efeitos adversos
[3,22]

. 

 

Produtos cosméticos e de higiene corporal 

O aconselhamento de PCHC assume grande relevo na FAV, pelo que tive oportunidade de 

contactar com distintas solicitações de aconselhamento neste âmbito, o que me permitiu 

aprofundar conhecimentos sobre os produtos das diversas marcas comerciais presentes no 

circuito das farmácias de oficina e respetivas aplicações em caso de distúrbios 

podológicos, capilares, buco-dentários ou dermatológicos menores. 

Constatei que estes produtos, por definição de uso exclusivo na superfície corporal com 

vista à modificação do seu aspeto, limpeza, proteção, correção de odores corporais ou 

manutenção em bom estado
[23]

, são frequentemente recomendados por dermatologistas 

enquanto adjuvantes de uma terapêutica em curso, sendo no entanto a sua livre procura 

pelos utentes o principal fator responsável pelo dinamismo observado neste setor da FAV.  

 

Medicamentos de uso veterinário e outros produtos 

No âmbito do meu estágio, constatei que a FAV se encontra munida de um vasto conjunto 

de produtos, para além dos suprarreferidos, que visam satisfazer as mais diversas 

necessidades dos utentes e acrescentar valor à sua qualidade de vida.  

Assim, aferi a existência de uma grande diversidade de produtos de uso veterinário, 

formulados com o intuito de promover o bem-estar físico dos animais domésticos, 

abarcando desparasitantes internos e externos, produtos de higiene, vacinas, contracetivos 

e medicamentos destinados ao tratamento de patologias específicas, regidos pelo Decreto-

Lei nº 148/2008, de 29 de julho
[24]

. Pude constatar que o bem-estar dos animais domésticos 

constitui uma preocupação manifesta dos seus donos, cada vez mais sensibilizados para as 
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suas necessidades e conscientes de que a saúde animal se relacionada frequentemente de 

forma direta com a saúde daqueles que com eles convivem diariamente. 

Neste contexto, contactei ainda com produtos homeopáticos e fitoterápicos, tendo 

verificado que estes são alvo de uma procura crescente, razão pela qual a FAV dispõe 

constantemente de um número considerável deste tipo de produtos, tendo também 

protocolos estabelecidos com farmácias e ervanárias especializadas na sua 

comercialização. Constatei que os últimos são erroneamente considerados inócuos por 

muitos utentes, desempenhando o farmacêutico um papel fulcral no esclarecimento de 

possíveis interações medicamentosas, contra-indicações e efeitos adversos. 

Foi-me também possível observar que produtos dietéticos e para alimentação especial 

englobam não só preparados para lactentes, leites de transição e demais alimentos para 

bebés, mas também produtos adequados aos objetivos e restrições nutricionais de grupos 

populacionais específicos, que necessitam de um regime alimentar especial, o que engloba 

utentes com comprometimento do normal metabolismo decorrente de determinadas 

patologias, como é o caso de Diabetes mellitus e da doença celíaca. 

Por fim, verifiquei que o conceito de dispositivos médicos abarca um vasto conjunto de 

produtos usados para fins de diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou 

atenuação de determinadas patologias, bem como para atenuação de lesões, substituição ou 

modificação da anatomia ou processo fisiológico e ainda para controlo da conceção
[25,26]

, 

estando disponíveis na FAV seringas, termómetros, compressas, pensos e ligaduras, fraldas 

e pensos para incontinência urinária, meias de compressão, preservativos e dispositivos 

intra-uterinos. 

 

Os testes bioquímicos 

A determinação de parâmetros bioquímicos 

(pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos 

e glicemia) é efetuada em local próprio 

(Figura 5), que possibilita um atendimento 

personalizado, e constitui um dos serviços 

adicionais oferecidos pela FAV mais 

procurado pelos utentes, em razão do seu 

baixo custo e fácil acessibilidade. Neste 

âmbito, constatei que este serviço é Figura 5 – Zona de atendimento personalizado 
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requisitado não só por utentes que sofrem de patologias associadas a distúrbios nos 

parâmetros mencionados, mas também por indivíduos saudáveis e conscienciosos do risco 

cardiovascular associado, que pretendem apenas efetuar um controlo e monitorização 

regulares. 

Assim, procedi a inúmeras determinações da pressão arterial, com recurso a um 

tensiómetro Tensoval Duo Control®, que permite efetuar, de forma célere e automática, a 

avaliação da pressão sistólica e diastólica, bem como da frequência cardíaca. De modo a 

garantir o rigor das determinações, aferi em todas elas o cumprimento de determinados 

requisitos, nomeadamente repouso prévio, por forma a normalizar a função cardíaca, e 

correto posicionamento do utente. 

Efetuei ainda determinações de colesterol total e triglicerídeos, com o auxílio do sistema 

Accutrend Plus® e respetivas tiras reativas, e da glicemia, com recurso ao medidor 

OneTouch UltraEasy®, tendo a amostra de sangue sido obtida em ambos os casos por 

picada do bolbo do dedo com lancetas indicadas para o efeito. Constatei que estes 

parâmetros devem ser determinados no seguimento de um jejum prolongado, com exceção 

do colesterol total, que poderá ser medido após um jejum de duas horas. 

Pude ainda observar o papel essencial que o farmacêutico desempenha neste contexto, 

enquanto profissional com o dever de promoção da saúde, não só por alertar para as 

consequências positivas da adoção de um estilo de vida saudável, incluindo redução do 

consumo de álcool, cessação tabágica e prática de exercício físico, mas também pela 

transmissão de informação relativa a diversas medidas não farmacológicas que se podem 

traduzir numa melhoria do perfil lipídico e glicémico. 

 

A formação contínua 

No decurso do meu estágio, tive oportunidade de participar em diversas ações de 

formação, proporcionadas por diferentes marcas e instituições (Anexo 1), tendo constatado 

que estas constituem uma ferramenta de extrema utilidade na formação contínua de 

qualquer profissional de saúde, face a uma contínua expansão do mercado e a uma 

permanente apresentação de novidades.  
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Que papel no âmbito da infertilidade? 

A infertilidade, clinicamente entendida como a ausência de gravidez após doze meses de 

relações sexuais regulares desprotegidas, foi reconhecida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como uma condição de extrema relevância em Saúde Pública, constituindo 

um problema de relevo mundial que afeta entre cinquenta a oitenta milhões de pessoas em 

idade reprodutiva. Na cidade do Porto, 12% da população feminina sofre ou sofreu de 

infertilidade ao longo da vida
[27]

. 

Neste sentido, e tendo em conta a complexidade inerente à vivência da infertilidade e a 

lacuna na formação académica dos farmacêuticos, bem como a proximidade geográfica 

(Figura 6) e a existência de protocolos entre a FAV e diversas clínicas privadas de 

fertilidade, nomeadamente o Centro de Genética de Reprodução Prof. Alberto Barros, o 

Centro de Estudo e Tratamento da Infertilidade (CETI) e o Centro de Estudos de 

Infertilidade e Esterilidade (CEIE), propus-me estudar a realidade vivenciada pelos casais 

inférteis, de modo a compreender que papel pode o farmacêutico comunitário desempenhar 

nesta realidade.  

 

 

 

Assim, desenvolvi um questionário, subordinado ao tema dos cuidados farmacêuticos em 

infertilidade (Anexo 2), com o intuito de identificar possíveis lacunas, reconhecidas pelos 

casais inférteis do Norte de Portugal, nos cuidados prestados em farmácia comunitária. 

Figura 6 – Proximidade geográfica entre FAV e algumas clínicas privadas de fertilidade 
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O questionário, inicialmente elaborado em formato papel com vista à sua distribuição nas 

clínicas de fertilidade privadas supra-mencionadas, foi, no seguimento do indeferimento do 

pedido de colaboração efetuado, adaptado para um modelo digital, então divulgado no 

fórum da Associação Portuguesa de Fertilidade (APF). 

Dos cinquenta e cinco indivíduos inquiridos no decurso do mês de janeiro, apenas dezoito 

constituíram a população estudo, por se enquadrarem na área geográfica de atuação do meu 

local de estágio. Assim, a população estudada, inteiramente constituída por indivíduos do 

sexo feminino, na faixa etária compreendida entre os vinte e três e os quarenta e quatro 

anos de idade, é residente nos distritos do Porto (concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, 

Maia, Matosinhos e Vila Nova de Famalicão) e Aveiro (concelho de Aveiro). 

A análise dos dados obtidos, efetuada com o auxílio do software GraphPad Prism 6®, 

permitiu-me concluir que 85% da população estudada se deslocou, no âmbito do seu 

tratamento de fertilidade e no decurso do último ano, pelo menos quatro vezes a uma 

farmácia comunitária e que 15% efetuou um mínimo de dez visitas (Anexo 3, Gráfico 1), o 

que sublinhou o potencial de atuação do farmacêutico comunitário junto dos casais 

inférteis.  

Tendo em conta o marcado impacto negativo que a vivência da infertilidade tem nestes 

casais, com consequências do foro psicológico, social e económico
[27,28]

, e a discrepância 

percentual entre indivíduos que referiram conhecer a APF e aqueles que se assumiram 

enquanto atuais associados (Anexo 3, Tabela 2), esta análise sublinhou ainda a necessidade 

de divulgação da importância do acompanhamento psicológico especializado, bem como 

dos benefícios concedidos aos sócios da referida associação, nomeadamente pela 

instituição de protocolos com farmácias e centros de saúde públicos e privados, 

especializados em psicologia e fertilidade
[29]

, que conferem uma mais-valia económica 

direta. 

Por fim, pude também aferir, a partir dos dados obtidos, a insatisfação dos indivíduos 

inquiridos perante a não familiarização do farmacêutico comunitário com a globalidade 

dos tratamentos de fertilidade efetuados, bem como com a falta de transmissão de 

informação sobre medidas não farmacológicas promotoras da fertilidade natural (Anexo 3, 

Gráfico 2). Com base nestes resultados, defini duas estratégias de resolução, com vista à 

melhoria da qualidade dos cuidados farmacêuticos prestados aos utentes da FAV que 

padecem desta complexa condição.  
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Conhecer para melhor entender 

A não familiarização dos farmacêuticos comunitários, apontada pelos indivíduos inquiridos 

(Anexo 3, Gráfico 2), com as diversas etapas e processos inerentes ao tratamento da 

infertilidade constitui um obstáculo ao estabelecimento de uma sólida relação de confiança 

entre farmacêutico e casal infértil e, consequentemente, à prestação de cuidados 

farmacêuticos adequados. Por esta razão, a recolha de informação atualizada, abaixo 

sumariada, sobre etiologia da infertilidade, avaliação do casal infértil e métodos de 

diagnóstico, terapêutica farmacológica, cirúrgica e técnicas de reprodução assistida, com o 

intuito de formar e informar os colaboradores da FAV, compôs a primeira estratégia de 

resolução implementada no decurso do meu estágio. Esta medida pretende que os 

conhecimentos transmitidos, sob a forma de apresentação PowerPoint®, se traduzam numa 

maior aptidão para compreender e aconselhar os casais inférteis. 

 

Regulação neuroendócrina do sistema reprodutor 

A homeostasia dos sistemas reprodutores masculino e feminino é assegurada por um 

complexo conjunto de interações entre hipotálamo, glândula pituitária e ovários ou 

testículos, baseadas na ação conjunta de hormonas secretadas por estas três estruturas
[30,31]

. 

Assim, a hormona libertadora de gonadotropina (GnRH), secretada pelo hipotálamo de 

modo pulsátil, estimula e modula a secreção das hormonas folículo-estimulante (FSH) e 

luteinizante (LH) pela glândula pituitária que, por sua vez, promovem a produção e 

secreção de hormonas sexuais pelas gónadas, nomeadamente estrogénio, progesterona e 

testosterona
[31]

. 

No organismo feminino, estas hormonas estimulam, direta ou indiretamente, a 

gametogénese, o desenvolvimento folicular e a ovulação, bem como a proliferação e 

involução endometrial
[31]

 (Figura 7-A). Assim, os ovários produzem estrogénios (estradiol, 

estrona e estriol) em resposta ao aumento da concentração sérica de FSH, o que conduz 

simultaneamente à inibição da secreção da última e à promoção da libertação de LH, por 

mecanismos de feedback negativo e positivo, respetivamente
[30,31]

. Neste contexto, o pico 

de LH, observado a meio do ciclo menstrual, que despoleta a ovulação, surge na sequência 

do aumento exponencial da produção de estradiol pelo folículo dominante. No seguimento 

desta libertação do oócito, inicia-se então a secreção de progesterona, no decurso da 

conversão do folículo em corpo lúteo
[31]

 (Figura 7-B). 
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A regulação neuroendócrina do sistema reprodutor masculino decorre igualmente da ação 

conjugada destas hormonas, sendo neste caso a FSH responsável pela integridade 

anatómica e funcional dos túbulos seminíferos, bem como pela regulação da gametogénese 

a partir da puberdade, e a LH pela promoção da secreção de androgénios, nomeadamente 

testosterona, pelas células de Leydig
[30]

. 

 

Etiologia da infertilidade 

A conceção e gravidez requerem a completa integração funcional de um vasto conjunto de 

fatores anatómicos, fisiológicos e imunológicos, dependendo por isso de um aparelho 

reprodutor com total integridade anatómica e de uma correta regulação neuroendócrina, 

mas também da produção de gâmetas competentes, ciclos ovulatórios regulares, ovulação 

funcional e fase luteínica efetiva, que possibilitem, no seu conjunto, uma correta 

fertilização e implantação
[31,32]

. 

Assim, tendo em conta que a disrupção de um único elemento desta complexa sequência 

de eventos pode afetar negativamente a fertilidade individual, a multiplicidade de 

etiologias na origem da infertilidade é marcante
[32]

. Por esta razão, apenas as causas mais 

prevalentes foram alvo da revisão bibliográfica efetuada, uma vez que estas constituem 

aquelas com as quais o farmacêutico comunitário é mais frequentemente confrontado.  

 

Figura 7 – Alterações endócrinas, ováricas e uterinas do ciclo reprodutor feminino (A), decorrentes do 

controlo neuroendócrino (B) (adaptado)
[31]
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Infertilidade no feminino 

Disfunções reprodutivas femininas, nomeadamente distúrbios ovulatórios e anomalias 

anatómicas uterinas e tubárias, encontram-se presentes na maioria dos casais inférteis, 

podendo ter origem em disfunções hipotalámicas, ováricas ou anatómicas
[31-34]

. 

No contexto dos distúrbios ovulatórios, amenorreia (ausência de menstruação) e 

hemorragia uterina anormal constituem os problemas ginecológicos mais prevalentes em 

mulheres em idade reprodutiva, afetando 20% da população feminina infértil
[31,33]

. 

A amenorreia de origem hipotalámica apresenta um vasto conjunto de causas (Tabela 2) 

que resultam na alteração da secreção da GnRH e consequente interrupção da libertação da 

FSH e LH pela glândula pituitária. Esta disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-ovário 

resulta, assim, na alteração da foliculogénese, ovulação, formação do corpo lúteo e 

proliferação endometrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta condição, frequentemente anovulatória, pode ainda ter origem numa disfunção 

ovárica, possivelmente por dessensibilização dos ovários à estimulação pela FSH e LH, ou 

numa anomalia anatómica, nomeadamente hímen imperfurado e ausência de útero ou 

vagina
[31,32]

. 

De modo semelhante, a hemorragia uterina anormal, definida como hemorragia vaginal 

irregular e não previsível, pode resultar de uma estimulação continuada do endométrio por 

baixas concentrações crónicas de estrogénio, subsequentes a uma disfunção hipotalámica, 

ou de uma lesão anatómica de origem neoplásica, inflamatória ou infeciosa. Este fenómeno 

encontra-se geralmente associado a ciclos anovulatórios. No entanto, em situações de 

origem orgânica e em caso de distúrbio da fase luteínica, com produção insuficiente de 

progesterona pelo corpo lúteo e consequente incapacidade de adequada sustenção do 

Tabela 2 - Causas de amenorreia hipotalámica (adaptado)
[31] 
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endométrio, pode também ocorrer em ciclos ovulatórios, com sobreposição dos episódios 

de hemorragia normal e anormal
[31,32]

.  

No contexto da infertilidade feminina, virilização e hirsutismo desempenham igualmente 

um papel de relevo. Estes dois fenómenos, clinicamente manifestados por diferentes graus 

de masculinização de indivíduos do sexo feminino, encontram-se associados a um excesso 

de androgénios circulantes (testosterona e androstenediona), compostos naturalmente 

sintetizados nas glândulas suprarrenais, ovários e tecido adiposo, uma vez que atuam como 

precursores na síntese de estrogénio. Assim, hiperandrogenismo pode ocorrer na sequência 

de distúrbios adrenais, incluindo hiperplasia adrenal congénita e síndrome de Cushing, 

presença de tumores secretores de testosterona e mesmo obesidade. 

Contudo, o síndrome do ovário policístico (SOP) constitui a causa primária de hirsutismo 

em mulheres inférteis. Acne, amenorreia ou oligomenorréia (ciclos menstruais irregulares e 

infrequentes, de duração superior a trinta e cinco dias) e presença de múltiplos 

microquistos num ou em ambos os ovários constituem sinais e sintomas clássicos deste 

síndrome, cuja etiologia não é conhecida, apesar da reconhecida associação histórica com 

obesidade e insulino-resistência
[31,32]

. 

Neste âmbito, e apesar da ausência de uma relação causal estabelecida, há ainda a 

considerar a endometriose enquanto fator de elevada prevalência na população feminina 

infértil. Esta patologia, caracterizada pela presença de tecido endometrial responsivo às 

normais flutuações hormonais do ciclo menstrual em localizações extra-uterinas, é 

frequentemente assintomática, podendo contudo estar associada a dismenorréia (dor 

pélvica). Os processos fisiopatológicos subjacentes não se encontram completamente 

esclarecidos, tendo sido proposto um mecanismo de implantação direta de células 

endometriais, por disseminação vascular e linfática
[31,32]

. 

Por fim, há ainda a considerar o envolvimento de doenças inflamatórias pélvicas 

recorrentes na etiologia da infertilidade, sendo as infeções do trato genital por Neisseria 

gonorrhoeae as mais frequentes, seguido das infeções por Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma sp. e Herpes simplex
[32]

. 

 

Infertilidade no masculino 

Fatores masculinos encontram-se presentes em 30-40% dos casais inférteis
[33]

, podendo ter 

origem em anomalias anatómicas urogenitais, congénitas ou adquiridas, disfunções 

hipotalámicas e endócrinas, anomalias genéticas ou fatores imunológicos
[31,35-38]

. 
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Os distúrbios espermatogénicos, clinicamente manifestados sob a forma de azoospermia 

(ausência de espermatozóides no sémen ejaculado), constituem uma das principais causas 

de infertilidade masculina, com uma prevalência estimada de 10-20%. Nesta categoria 

inserem-se os casos de azoospermia obstrutiva, decorrente da obstrução bilateral dos 

ductos seminais, e a azoospermia não obstrutiva. Esta última pode ter origem hipotalámica, 

como é o caso do hipogonadismo hipogonadotrópico, condição em que o défice endócrino 

decorrente, com diminuição da secreção de FSH e LH, conduz à ausência de 

espermatogénese e de secreção de testosterona, ou em diversas outras causas, abaixo 

listadas (Tabela 3)
[31,35-38]

. 

 

 Fatores congénitos (anorquidia, disgenesia testicular, criptorquidismo) 

 Fatores adquiridos (trauma, torção testicular, tumor, cirurgia) 

 Fatores genéticos (síndrome de Klinefelter e outras alterações genéticas) 

 Fatores iatrogénicos (fármacos citostáticos) 

 Fatores exógenos (radiação, disruptores endócrinos ambientais, toxinas, calor) 

 Fatores inflamatórios (orquite) 

 Aplasia germinativa 

 Tumor testicular 

 Varicocelo 

 

O varicocelo, síndrome anatómico de varizes escrotais, apresenta igualmente elevada 

prevalência na população infértil masculina. Esta patologia, benigna, desenvolve-se 

geralmente na puberdade e é caracterizada pela dilatação das veias espermáticas, 

resultando na acumulação de substâncias nocivas e no aumento da temperatura local, 

podendo conduzir à diminuição da produção de espermatozóides e em dor e desconforto 

testicular. Dados da OMS indicam uma associação do varicocelo com alterações nos 

parâmetros seminais, reduzido volume testicular e diminuição da função das células de 

Leydig
[35,39]

. No entanto, a relação causal com a infertilidade masculina não se encontra 

totalmente elucidada, uma vez que esta condição é igualmente observada em indivíduos 

com normal espermatogénese
[40]

. 

Por fim, tal como observado na população feminina, infeções recorrentes do trato genital 

podem conduzir ao comprometimento da função reprodutora, manifestada sob a forma de 

alterações na densidade, morfologia e motilidade dos espermatozóides
[32,35]

.  

Tabela 3 - Causas não hipotalámicas de azoospermia não obstrutiva (adaptado)
[31] 
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Infertilidade idiopática 

A infertilidade idiopática é observada em 15% dos casais inférteis, correspondendo a 60-

75% dos casos de infertilidade masculina
[31,35]

. Apesar de, nestes casos, não ser possível 

identificar um fator etiológico explicativo, este diagnóstico é geralmente consistente com a 

presença de uma ou mais anomalias moderadas em ambos os membros do casal, 

acumuladas ao longo das diversas etapas da sequência orquestrada de acontecimentos que 

conduzem à conceção
[31]

. 

 

Avaliação do casal infértil 

O estudo do casal infértil tem como objetivos fundamentais identificar os fatores 

subjacentes à infertilidade, estabelecer um prognóstico e definir a metodologia terapêutica 

mais adequada
[41]

. Uma vez que a infertilidade do casal possui frequentemente um caráter 

multifatorial, abarcando causas de etiologia feminina e masculina em simultâneo, o 

processo de avaliação desenvolve-se de forma faseada e deve abranger concomitantemente 

os dois elementos do casal
[33,36]

. 

Assim, o estudo é iniciado com um exame físico e uma anamnese exaustiva, permitindo 

uma avaliação completa da história clínica de ambos os parceiros, incluindo sexualidade, 

hábitos alimentares, risco ocupacional, patologias crónicas e terapêuticas associadas
[31,33]

, o 

que permite usualmente sublinhar a causa etiológica subjacente e orientar os exames de 

diagnóstico complementares
[31,34]

. 

Uma vez que anomalias nos parâmetros seminais, distúrbios ovulatórios e obstrução das 

trompas de Falópio constituem os principais fatores na origem da infertilidade do casal, a 

avaliação complementar centra-se essencialmente na análise do sémen, deteção da 

ovulação e avaliação da arquitetura uterina e tubária
[34,42]

. 

A análise do sémen, frequentemente efetuada de acordo com o disposto no manual 

elaborado pela OMS
[43,44]

, possibilita a avaliação quali-quantitativa do fluido seminal e a 

determinação da concentração, morfologia e motilidade dos espermatozóides
[31]

. A análise 

funcional dos gâmetas pode ser posteriormente efetuada com recurso ao teste pós-

coital
[31,36,44]

. Contudo, este teste, historicamente utilizado na avaliação da interação entre 

espermatozóides e muco cervical, apresenta limitada validade e utilidade diagnóstica. 

Atendendo ao facto de que as atuais técnicas de reprodução assistida permitem contornar 

facilmente qualquer anomalia do colo e muco cervical, este ensaio não é correntemente 
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parte integrante da análise de rotina do casal da generalidade dos centros de 

fertilidade
[31,42]

. 

Por sua vez, a deteção da ovulação é geralmente efetuada com recurso a métodos indiretos, 

nomeadamente determinação da temperatura corporal basal, o que permite observar a 

curva de carácter bifásico característica dos ciclos ovulatórios, bem como técnicas 

imagiológicas para avaliação folicular e ensaios hormonais. Estes últimos podem consistir 

na determinação dos níveis urinários de LH, hormona cuja secreção e excreção se encontra 

aumentada aquando da ovulação, como também na avaliação dos níveis séricos de 

progesterona
[31,45]

. 

A avaliação do casal pode ainda abarcar técnicas de imagiologia, com vista à deteção de 

anomalias anatómicas do trato reprodutor. 

Neste sentido, a histerossalpingografia 

(Figura 8)
[46]

 constitui uma técnica 

comummente usada na avaliação da 

obstrução das trompas de Falópio e 

comporta o uso de um contraste radiológico 

em associação ao procedimento 

imagiológico, possibilitando a deteção de 

70% das anomalias anatómicas do trato 

reprodutor
[32,34,42,47]

. 

A avaliação subsequente, determinada em função dos dados obtidos e da sua interpretação 

na globalidade do quadro clínico dos dois membros do casal, pode abarcar análises 

genéticas, microbiológicas e endócrinas, com determinação dos níveis séricos das diversas 

hormonas envolvidas na neurorregulação do sistema reprodutor, bem como procedimentos 

invasivos que permitam a observação direta da arquitetura pélvica e testicular interna, com 

o fim de estabelecer um diagnóstico diferencial definitivo
[31,48]

. 

 

Tratamento da infertilidade 

A procura de tratamentos de fertilidade tem aumentado exponencialmente nas últimas 

décadas, no decurso da melhoria das metodologias terapêuticas disponíveis e da crescente 

aceitação social da infertilidade
[31]

. 

Tendo em conta que esta condição resulta frequentemente do acúmulo de uma ou diversas 

anomalias, num ou em ambos os membros do casal, a correção do fator de infertilidade de 

Figura 8 – Histerossalpingografia
[46]
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um dos elementos é por vezes suficiente para contrabalançar a subfertilidade do 

segundo
[31,36]

. 

No presente, numerosos tratamentos farmacológicos e cirúrgicos, bem como técnicas de 

reprodução assistida, estão disponíveis, com uma taxa de sucesso global de 85%
[31,34]

. 

 

Tratamento farmacológico 

A terapia farmacológica com indutores da ovulação constitui a primeira linha de 

tratamento em caso de anovulação ou oligo-ovulação, após tratamento de qualquer 

condição patológica subjacente ao distúrbio ovulatório, nomeadamente desordens da 

tiróide e hiperprolactinémia
[31,32]

. 

Neste contexto, injeções subcutâneas de citrato de clomifeno (Dufine®, Laboratórios 

Effik)
[49]

, modulador seletivo dos recetores de estrogénio que inibe competitivamente a 

ligação desta hormona no hipotálamo e pituitária, constituem a abordagem 

farmacoterapêutica mais frequente. O seu efeito anti-estrogénico induz a libertação de 

gonadotropinas, com consequente estímulo do desenvolvimento folicular, identificado com 

recurso a uma ecografia, pélvica ou transvaginal. Após deteção de folículos com maturação 

adequada, a ovulação é despoletada pela administração de uma injeção subcutânea de 

gonadotropina coriónica humana (hCG) exógena (Ovitrelle®, Merck e Pregnyl®, 

Organon)
[49]

 ou análogo, como a menotropina (Menopur®, Ferring Portuguesa)
[49]

, que 

simulam o pico de LH característico deste momento do ciclo menstrual
[31,32,41]

. 

Em substituição do citrato de clomifeno, podem igualmente ser administrados análogos da 

GnRH, como a triptorrelina (Decapeptyl®, Ipsen), leuprorrelina (Lucrin Depot®, 

Laboratórios Abbott) e busserelina (Suprefact Depot®, Sanofi)
[49]

, ou gonadotropinas 

exógenas, nomeadamente folitropina alfa (Gonal-F®, Merck), folitropina beta (Puregon®, 

Organon) ou associação folitropina e lutropina alfa (Pergoveris®, Merck)
[49]

, geralmente 

obtidas por extração e purificação a partir de urina de mulheres menopáusicas ou por 

técnicas de DNA recombinante. Contudo, estes fármacos apresentam maior potência de 

ação que o citrato de clomifeno, razão pela qual requerem não só monitorização do 

desenvolvimento folicular por ecografia transvaginal, mas também determinação dos 

níveis séricos de estradiol, de modo a permitir um ajuste da dosagem se necessário e evitar 

efeitos adversos
[31,32,41]

. Em ambos os casos, dosagem e posologia são definidas em função 

da idade, peso, diagnóstico e resposta a tratamentos de fertilidade prévios, considerando o 

risco associado de síndrome de hiperestimulação ovárica e gestação múltipla
[31,32]

. 
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Recentemente, foi introduzido no mercado português um novo fármaco, contendo uma 

gonadotropina exógena designada corifolitropina alfa (Elonva®, Merck)
[50]

, que possibilita 

a administração de uma injeção subcutânea única com dose equivalente a sete dias de 

tratamento, em detrimento das injeções diárias padrão, o que torna o processo de 

administração mais fácil
[51]

. 

Em caso de hemorragia uterina anormal, o tratamento farmacológico visa assegurar ciclos 

menstruais regulares, objetivo cumprido pela administração de progesterona (Utrogestan®, 

Jaba)
[49]

 ou análogos sintéticos como a didrogesterona (Duphaston®, Laboratórios 

Abbott)
[49]

, num mínimo de dez dias consecutivos, por forma a mimetizar a redução brusca 

de progesterona fisiológica que dá início ao desprendimento do endométrio quando a 

terapêutica é interrompida
[31,32]

. 

Por sua vez, a terapêutica das desordens hiperandrogénicas é dirigida à supressão da fonte 

de produção excessiva de androgénios ou ao bloqueio da sua ação ao nível dos recetores 

celulares. Assim, o tratamento primário do SOP consiste na administração de contracetivos 

orais, com vista à supressão da produção de LH e consequente diminuição da produção de 

androgénios por interrupção dos normais mecanismos de feedback positivo
[31,32]

. No 

entanto, tendo em conta a não aplicabilidade desta metodologia no âmbito da maternidade, 

indução da ovulação e tratamento expectante (não associado a tratamento médico) 

conjugado a alterações do estilo de vida surgem como principais opções, sendo de salientar 

a frequência de resolução espontânea desta condição, com normalização dos ciclos 

ovulatórios
[31,32,52]

. 

Gonadotropinas exógenas, análogos da GnRH e hCG são igualmente usadas na terapia 

farmacológica da azoospermia não obstrutiva de origem hipotalámica, com o intuito de 

induzir e manter a espermatogénese
[35-38]

. Todavia, apesar do significativo progresso no 

entendimento da fisiopatologia da infertilidade masculina, o número de condições cujas 

causas podem ser racionalmente tratadas é ainda reduzido, razão pela qual a otimização da 

função reprodutora feminina permanece de extrema importância como forma de compensar 

qualquer anomalia masculina
[36]

.  

 

Tratamento cirúrgico 

O tratamento de determinadas condições subjacentes à infertilidade do casal, 

nomeadamente amenorreia por obstrução do trato genital, endometriose, azoospermia 
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obstrutiva e varicocelo, exige o recurso a procedimentos cirúrgicos, por forma a restaurar a 

integridade anatómica
[31,32,35]

. 

Neste âmbito, laparoscopia e histeroscopia constituem os procedimentos mais 

comummente efetuados, consistindo simultaneamente em métodos de diagnóstico 

definitivo e tratamento, uma vez que permitem a correção concomitante de qualquer 

anomalia detetada no decurso do procedimento diagnóstico, evitando assim a necessidade 

de um segundo processo cirúrgico
[48]

. 

A laparoscopia (Figura 9) permite observar a anatomia pélvica externa, possibilitando o 

diagnóstico definitivo e tratamento de diversos distúrbios ginecológicos, incluindo 

endometriose, fibróides uterinos, adesões pélvicas, obstrução tubária e quistos 

ováricos
[42,48]

. Este procedimento é geralmente recomendado em caso de dor pélvica sem 

etiologia definida e efetuado sob anestesia geral
[48]

. De salientar que o tratamento cirúrgico 

da endometriose pode igualmente ser efetuado com recurso à remoção a laser ou por 

eletrocoagulação das lesões visíveis e que nenhuma das metodologias suprarreferidas 

promove uma cura permanente desta patologia
[31]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, a histeroscopia (Figura 10) permite observar o interior da cavidade uterina, 

sendo frequentemente utilizada na avaliação etiológica da hemorragia uterina anormal e na 

deteção de malformações congénitas. Ao contrário da laparoscopia, este procedimento não 

exige que sejam efetuadas incisões no abdómen, podendo ou não ser efetuado com 

anestesia local. Em ambos os casos, o tempo de recuperação é breve e as possíveis 

complicações associadas escassas
[48]

. 

 

Figura 9 – Laparoscopia (adaptado)
[48]
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Em caso de azoospermia obstrutiva e não obstrutiva de origem não hipotalámica, a deteção 

e extração de espermatozóides, com vista à realização subsequente de técnicas de 

reprodução assistida, pode ser efetuada por biopsia testicular ou aspiração com agulha
[35-

38]
. 

O varicocelo pode igualmente ser tratado cirurgicamente, por laqueação das veias 

espermáticas. O tratamento precoce desta patologia promove uma melhoria dos parâmetros 

seminais em 85% dos indivíduos, não se conhecendo, no entanto, o seu efeito na 

probabilidade de conceção. Contudo, uma vez que varicocelo constitui uma causa menor 

de infertilidade masculina, comprometendo a capacidade reprodutiva de apenas 15% dos 

indivíduos afetados, a OMS postulou que esta condição se manifesta preferencialmente em 

casais cuja parceira apresentar igualmente reduzida fertilidade
[35,39,40]

. 

 

Reprodução medicamente assistida 

As técnicas de reprodução assistida abarcam todos os procedimentos de fertilidade que 

envolvam manipulação de gâmetas, zigotos ou embriões e revolucionaram a vivência da 

infertilidade, possibilitando a paternidade e maternidade em casos historicamente 

considerados sem resolução
[31]

. 

Neste contexto, a inseminação artificial intrauterina, que consiste na deposição de 

espermatozóides com motilidade adequada e contagem total superior a um milhão na 

cavidade uterina, surge como método indicado em situações em que a infertilidade é 

devida a distúrbios na interação entre os gâmetas, decorrentes de fatores de infertilidade 

masculina ou feminina moderados, incluindo muco cervical hostil, presença de anticorpos 

Figura 10 – Histeroscopia (adaptado)
[48]
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Figura 11 - FIV (oócito rodeado de espermatozóides) (A) e microinjeção intracitoplasmática (B)
[41]

 

anti-espermatozóides, reduzido volume seminal e malformações penianas
[31,32,41,53]

. Esta 

técnica, rápida e indolor, encontra-se geralmente associada a prévia estimulação ovárica, 

de modo a promover o aumento exponencial de oócitos fertilizáveis e a adequabilidade do 

endométrio e da fase luteínica para a promoção da implantação e sustentação de uma 

possível gravidez
[53]

. A taxa de sucesso associada circunda os 10-15%, encontrando-se 

dependente da etiologia subjacente à infertilidade do casal
[41]

.  

Por sua vez, a fertilização in vitro (FIV), desenvolvida com vista à resolução de situações 

como obstrução tubária e adesões pélvicas ou endometriose severas, permite contornar os 

normais mecanismos de transporte de gâmetas, fertilização e transporte do embrião. Este 

procedimento envolve igualmente estimulação ovárica prévia, de modo a possibilitar a 

extração de diversos oócitos, que são seguidamente fertilizados em laboratório (Figura 11-

A) e transferidos para o útero após incubação por dois ou três dias. Assim, exige 

monitorização cuidada da resposta ovárica por ecografia transvaginal e determinação dos 

níveis séricos de estradiol, mas também suplementação com progesterona ou hCG para 

suporte da fase luteínica e da etapa inicial de uma possível gravidez
[31,32,54]

. 

A probabilidade de conceção com um único ciclo de FIV depende de numerosos fatores, 

nomeadamente idade do elemento feminino do casal e qualidade e número de embriões 

transferidos, podendo atingir os 40-50%, com 30% de gestações múltiplas e 15% de 

abortos espontâneos
[31,32]

. 

A FIV com microinjeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) (Figura 11-B) 

constitui uma técnica mais recente pela qual um único espermatozóide é diretamente 

inserido no interior do oócito, pelo que se reveste de extrema utilidade em caso de 

anomalia severa dos parâmetros seminais, nomeadamente em indivíduos que padecem do 

síndrome de Klinefelter
[31,32,34,35,55]

.  

B A 
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Por fim, estas técnicas de reprodução medicamente assistida, em associação com os 

fármacos supra-mencionados, são também usadas no tratamento da infertilidade idiopática. 

Esta abordagem, de caráter empírico, pressupõe que os benefícios associados se sobrepõem 

ao efeito negativo da acumulação de anomalias moderadas num ou em ambos os membros 

do casal
[31,32]

. Contudo, existem reduzidas evidências científicas da eficácia deste tipo de 

metodologia, que comportam uma taxa de sucesso previsível de 10% no caso da 

estimulação ovárica associada a inseminação artificial intrauterina e de 15-25% para as 

restantes técnicas de reprodução assistida
[34,35,56]

.  

 

Informar mais, informar melhor 

Uma breve pesquisa num simples motor de busca na internet permitiu-me verificar que os 

casais inférteis são submersos em informação respeitante a métodos não farmacológicos de 

potenciação da sua fertilidade, informação esta frequentemente sem fundamentação 

científica. 

Apesar de ter aferido, com base no questionário efetuado (Anexo 2), que a generalidade da 

população inquirida não recorre a terapias alternativas (Anexo 3, Tabela 4), os dados 

obtidos permitiram-me igualmente observar o interesse de diversos inquiridos neste âmbito 

(Anexo 3, Tabela 5). 

Assim, e tendo em conta que a falta de transmissão de informação pelo farmacêutico 

comunitário sobre medidas não farmacológicas promotoras da fertilidade natural constituiu 

uma das lacunas apontadas pelos inquiridos (Anexo 3, Gráfico 2), propus-me, por fim, a 

elaborar panfletos informativos subordinados ao tema (Anexo 4). Do vasto conjunto de 

informação recolhida, abaixo citada, somente os fatores com eficácia comprovada na 

potenciação da fertilidade foram incluídos nos panfletos, de modo a assegurar que os 

utentes da FAV são mais e melhor informados. 

 

A alimentação 

A alimentação e o balanço energético desempenham um papel fulcral na homeostasia dos 

diversos sistemas orgânicos humanos, incluindo do sistema reprodutor, influenciando não 

só ovulação e fertilização, mas também implantação e desenvolvimento fetal. Assim, os 

diversos componentes da dieta, individualmente e por efeito sinérgico, podem influenciar, 

positiva ou negativamente, a capacidade reprodutora
[32,57]

. 
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Neste contexto, foi demonstrado que uma elevada adesão à dieta mediterrânica promove a 

fertilidade feminina, estando associada a uma maior taxa de conceção natural e a um 

aumento da probabilidade de sucesso de tratamentos de FIV e ICSI na ordem dos 40%, 

quando comparado com outros regimes dietéticos. Este efeito benéfico poderá advir do 

elevado consumo de óleos vegetais, particularmente de ácido linoleico, precursor de 

prostaglandinas que desempenha um papel importante no ciclo ovulatório e na recetividade 

endometrial
[58,59]

. 

Há ainda a considerar que este regime dietético é pautado por um elevado consumo de 

ácidos gordos monoinsaturados
[60,61]

, proteínas de origem vegetal
[62,63]

 e produtos lácteos 

gordos
[64]

, bem como por uma baixo consumo de hidratos de carbono, fatores associados a 

um menor risco de distúrbio ovulatório
[58]

. Por fim, o seu papel na prevenção da obesidade 

e Diabetes mellitus, condições associadas a insulino-resistência e, consequentemente, a 

distúrbios ovulatórios e infertilidade, constitui também um fator preponderante na 

promoção da fertilidade demonstrada
[58]

. 

No âmbito da infertilidade, e tendo em conta que obesidade e desordens alimentares com 

acentuada perda de peso, como anorexia nervosa e bulimia, podem estar na origem de 

amenorreia hipotalámica, há ainda a considerar o papel da dieta enquanto fator de máxima 

importância no controlo do peso
[31,57,65,66]

. 

Foi demonstrado que a obesidade, particularmente a obesidade abdominal, se encontra 

associada não só ao aumento dos níveis de androgénios e LH, decorrentes do aumento da 

atividade metabólica e endócrina do tecido adiposo em excesso, como também a um maior 

risco de aborto espontâneo e complicações gestacionais e a um menor sucesso dos 

tratamentos de fertilidade
[57,65]

. Por sua vez, mulheres com reduzido índice de massa 

corporal apresentam baixos níveis séricos de estradiol e uma secreção de gonadotropinas 

insuficiente para sustentar o desenvolvimento folicular. 

Em ambos os casos, a resolução espontânea do distúrbio ovulatório pode ocorrer no 

seguimento de uma perda ou recuperação de peso de apenas 10%
[52,57]

. 

  

Os suplementos alimentares 

O papel desempenhado por macro e micronutrientes na fertilidade e infertilidade masculina 

e feminina tem sido alvo de uma enorme atenção por parte da comunidade científica. 

Contudo, e apesar de se encontrarem definidos mecanismos que relacionam determinados 

componentes da alimentação com causas específicas de infertilidade, o possível benefício 
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do seu consumo na taxa de gravidez natural ou associada a tratamentos de fertilidade não 

se encontra demonstrado para a maioria. 

O folato, composto pertencente ao grupo das vitaminas do complexo B que se encontra 

envolvido num vasto número de processos biológicos, nomeadamente no metabolismo da 

homocisteína, demonstrou ter efeitos benéficos tanto no sistema reprodutor feminino como 

no masculino
[67]

. Assim, a suplementação pré-concecional com 0,5-5mg diários de ácido 

fólico promove a redução dos níveis foliculares e seminais de homocisteína
[67-69]

, 

favorecendo não só a concentração, contagem total e motilidade dos 

espermatozóides
[67,70,71]

, mas também a qualidade e maturação dos oócitos e, 

consequentemente, a fertilização, implantação e embriogénese
[68,69]

. 

Contudo, o subgrupo de indivíduos que podem beneficiar desta suplementação e a sua dose 

ótima para cada subpopulação estão ainda por estabelecer, estando também por determinar 

o possível benefício desta suplementação na taxa de sucesso das técnicas de reprodução 

assistida
[67]

. 

No entanto, tendo em conta os reconhecidos benefícios deste micronutriente na prevenção 

de malformações congénitas, nomeadamente de defeitos no tubo neural, bem como as 

evidências do seu papel na redução da hiperhomocisteinémia, associada a anomalias 

gametogénicas e consequentemente infertilidade, a suplementação com ácido fólico é 

recomendada desde o início do planeamento da gravidez
[59,67,68]

. 

O ferro poderá igualmente desempenhar um papel importante na função ovulatória e na 

fertilidade feminina, facto indiciado pela presença de transferrina e respetivos recetores em 

células ováricas, incluindo oócitos, o que sugere que esta proteína possa ser fundamental 

no desenvolvimento folicular e gametogénico. Uma vez que a deficiência em ferro é muito 

prevalente em mulheres em idade reprodutiva e que pode estar associada a efeitos 

negativos na gravidez e desenvolvimento fetal, a sua suplementação é igualmente 

aconselhada em caso de planeamento de gravidez
[71,72]

. 

Por sua vez, a suplementação em antioxidantes não enzimáticos, nomeadamente vitaminas 

C e E
[73]

, ß-caroteno
[70]

, selénio
[73]

 e zinco
[70,73]

, tem demonstrado ter um efeito benéfico 

nos diversos parâmetros seminais, particularmente na contagem total e motilidade dos 

espermatozóides
[69-71]

. 

Estes compostos, presentes no fluido seminal, promovem a proteção das células germinais 

contra o dano oxidativo, que tem sido associado a anomalias morfológicas e perda de 
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motilidade por peroxidação lipídica da membrana citoplasmática dos espermatozóides
[69-

71]
. 

Contudo, dose e associação que promovam uma máxima proteção antioxidante
[71]

, bem 

como impacto desta suplementação na taxa de gravidez natural ou subsequente a 

tratamentos de fertilidade, são parâmetros que se encontram ainda por determinar
[71,73]

. 

Na população feminina, o papel do stress oxidativo enquanto fator de infertilidade não se 

encontra completamente elucidado. Uma vez que maturação dos oócitos e ovulação são 

processos dependentes do equilíbrio entre produção de espécies reativas de oxigénio e 

defesas antioxidantes e que a concentração de zinco constitui um fator importante na 

homeostasia do ciclo menstrual e ovulação, foi proposto um possível efeito positivo da sua 

suplementação na fertilidade feminina, efeito este ainda por demonstrar
[69-71]

. 

Por fim, o uso regular de multivitamínicos foi igualmente associado a um menor risco de 

distúrbios ovulatórios, possivelmente devido ao seu conteúdo em vitaminas do complexo 

B, particularmente em ácido fólico
[58,74]

. 

Assim, uma vez que a deficiência em micronutrientes tem sido associada a um elevado 

risco reprodutivo, abarcando desde infertilidade a defeitos anatómicos fetais, o uso 

profilático de alguns micronutrientes poderá ser benéfico na prevenção destas nefastas 

condições
[71]

. 

 

O exercício físico 

A prática regular de exercício físico moderado possui declarados benefícios na saúde em 

geral, nomeadamente na prevenção do risco cardiovascular. A sua relação com a 

capacidade reprodutiva não se encontra definida, sendo, no entanto, razoável assumir que 

os seus reconhecidos benefícios possam ser transpostos para a função reprodutora
[65,75]

.    

É ainda de salientar que o exercício físico, associado a restrições dietéticas, assume 

particular importância no contexto do SOP, promovendo não só a perda do excesso de peso 

frequentemente associado, mas também uma melhoria significativa na frequência 

menstrual e ovulatória, melhoria esta não relacionada com duração ou modalidade 

praticada
[52]

. 

Contudo, o exercício físico extenuante encontra-se associado a uma diminuição da 

capacidade reprodutiva masculina e feminina, tendo sido observada uma diminuição dos 

níveis séricos de testosterona e uma alteração da espermatogénese em atletas de alta 

competição, bem como distúrbios ovulatórios de origem hipotalámica em bailarinas. 
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Assim, a população infértil enquadrada neste contexto deve ser aconselhada a atenuar a 

intensidade e frequência do exercício praticado
[32,75]

. 

 

A terapia cognitiva comportamental 

A vivência da infertilidade tem um impacto marcadamente negativo nos casais, sendo a 

incapacidade em procriar dramática para muitos, pelo que a frustração de expetativas 

pessoais, sociais e mesmo religiosas pode gerar fortes sentimentos de perda, fracasso, 

culpa e exclusão, bem como ansiedade e depressão
[27,28,33,73,76]

.  

Assim, as consequências individuais, sociais e económicas decorrentes desta realidade, 

bem como as subsequentes alterações emocionais, devem ser valorizadas no âmbito do 

tratamento da infertilidade, sendo aconselhável que sejam objeto de terapia específica e 

especializada pois que podem, per si, potenciar fatores de subfertilidade pré-existentes e 

interferir negativamente com o sucesso dos tratamentos em curso
[27,33,34,65,76]

. 

Neste âmbito, a terapia cognitiva comportamental, abordagem psicoterapêutica que se 

demonstrou eficaz na redução dos sintomas físicos e psicológicos associados ao stress, 

nomeadamente ansiedade, depressão, frustração e insónias, surge como metodologia 

adequada na provisão do necessário apoio emocional, mas também como alternativa viável 

à correspondente farmacoterapia com fluoxetina, podendo aumentar a taxa de sucesso dos 

tratamentos de fertilidade em 55%
[76]

.  

 

A acupunctura 

A acupunctura, terapia holística que visa restaurar o equilíbrio do organismo através da 

estimulação de pontos específicos
[77]

, tem sido alvo da curiosidade crescente não só de 

casais inférteis, em razão do seu reduzido custo, segurança e circunscrito perfil de efeitos 

adversos
[78]

, mas também da comunidade científica. Assim, são inúmeros e controversos os 

dados disponíveis, sugerindo que esta terapia tem efeitos benéficos na capacidade 

reprodutiva feminina e masculina.  

No primeiro caso, o estímulo do fluxo sanguíneo para os órgãos reprodutores, 

nomeadamente ovários e útero, e a normalização da função reguladora do eixo hipotálamo-

pituitária-ovário são tidos como mecanismos responsáveis pelas melhorias observadas em 

distúrbios ovulatórios
[78]

. No segundo caso, propõe-se a melhoria de diversos parâmetros 

seminais, particularmente da contagem total de espermatozóides no seguimento de 

acupunctura com eletroestimulação
[73]

. 
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No entanto, não foi estudada a relação entre esta terapia e a subsequente taxa de 

conceção
[73]

, tendo sido postulado pela OMS que o efeito terapêutico da acupunctura no 

tratamento de diversas disfunções ginecológicas foi demonstrado, mas necessita de 

evidências científicas adicionais
[77,78]

.  

Contudo, a redução dos níveis de stress e ansiedade compõe uma constante, sublinhando os 

benefícios desta terapia alternativa, enquanto metodologia complementar aos tratamentos 

de fertilidade convencionais, na melhoria do estado psicológico e emocional dos casais 

inférteis
[73,77]

. 

 

A fitoterapia 

O recurso a plantas terapêuticas e medicinais no tratamento de distúrbios ginecológicos é 

milenar. Angélica-chinesa (Angelica sinense), absinto (Artemísia absinthium L.), aipo 

(Apium graveolens L.), aloés (Aloes spp), arruda (Ruta graveolens L.) e salsa 

(Petroselinum crispum A.) têm sido popularmente usadas enquanto emenagogas, na 

melhoria do ciclo menstrual. Contudo, as alegadas propriedades da maioria não se 

encontram comprovadas, não havendo igualmente evidências científicas do seu benefício 

na taxa de conceção
[79]

. 

Todavia, o efeito dopaminérgico do anho-casto (Vitex agnus-castus L.), sob a forma de 

tintura ou extrato etanólico obtidos a partir de 2g de frutos, e o seu consequente contributo 

para a regulação hormonal do sistema reprodutor, por inibição da secreção de prolactina, 

foi cientificamente demonstrado. Esta planta, que se encontra aprovada para o tratamento 

de irregularidades menstruais na Alemanha, promove a redução dos níveis de prolactina e 

o aumento dos níveis de progesterona e estradiol em caso de distúrbios da fase luteínica, 

podendo mesmo contribuir para um aumento da taxa de conceção
[79]

. 

De modo semelhante, a erva-de-são-cristóvão (Cimifuga racemosa), igualmente designada 

cohosh preta, demonstrou claros benefícios na promoção da estabilidade da fase luteínica, 

enquanto adjuvante da farmacoterapia tradicional e na dosagem de 120mg por dia. Assim, 

esta planta promove o aumento dos níveis de LH, progesterona e estradiol, bem como o 

aumento da espessura endometrial, pelo que, consequentemente, fomenta o sucesso dos 

tratamentos de reprodução medicamente assistida por promoção da implantação
[73]

. 
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Outros fatores 

São diversos os fatores associados ao estilo de vida que podem contribuir para a 

infertilidade do casal, incluindo tabagismo, consumo de álcool e cafeína e uso de 

determinados lubrificantes vaginais, devendo ainda considerar-se a idade enquanto fator 

preponderante da fertilidade feminina e masculina
[32,65]

. 

Assim, observa-se não só um declínio exponencial da capacidade reprodutiva com o 

aumento da idade, de forma mais marcada na população feminina do que na masculina, 

mas também um aumento da incidência de anomalias genéticas e abortos 

espontâneos
[32,65,66]

. 

A associação entre tabagismo e infertilidade masculina é clara, observando-se não só 

alterações na morfologia e motilidade dos espermatozóides nesta população, mas também 

um menor sucesso dos tratamentos de reprodução assistida. Na população feminina, os 

constituintes do fumo do tabaco e os produtos da metabolização da nicotina, 

nomeadamente cotinina e cádmio, podem alterar o microambiente folicular e, 

consequentemente, provocar distúrbios na gametogénese e no equilíbrio hormonal da fase 

luteínica
[32,65,66]

. 

O consumo excessivo de álcool e cafeína encontra-se igualmente associado à diminuição 

da fertilidade feminina, não estando, no entanto, os mecanismos subjacentes totalmente 

esclarecidos. O aumento dos níveis de estrogénio, com redução dos níveis de FSH e 

inibição da foliculogénese e ovulação, poderá estar na origem da diminuição da taxa de 

conceção decorrente de técnicas de reprodução assistida observada em ambos os casos. 

Não existindo, contudo, indícios de que do seu consumo moderado surta o mesmo efeito 

negativo, é recomendada apenas a acentuada moderação da ingestão de álcool e cafeína em 

caso de planeamento de gravidez
[65,66]

. 

Por fim, os lubrificantes vaginais à base de água sem espermicida, frequentemente usados 

em regime de automedicação no tratamento de secura vaginal e dor no ato sexual, 

demonstraram poder interferir negativamente com a integridade e funcionalidade dos 

espermatozóides e, consequentemente, com o seu potencial de fertilização. O dano 

observado in vitro poderá ser devido à osmolalidade não fisiológica destes produtos e ao 

seu pH não adequado para promover a migração e sobrevivência dos espermatozóides
[66,80]

. 

Esta perda de função foi igualmente observada no seguimento da exposição a produtos não 

comerciais, nomeadamente glicerina, óleos vegetais e saliva, mas não com lubrificantes à 
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base de hidroxietilcelulose ou óleos minerais, pelo que estes últimos devem ser 

recomendados a casais inférteis que procurem este tipo de produtos
[66,80]

.
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Anexo 2 – Questionário “Cuidados Farmacêuticos em Infertilidade” 
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Anexo 3 – Questionário “Cuidados Farmacêuticos em Infertilidade”: 

análise dos dados 

 

Gráfico 1 – Número de deslocações a uma farmácia comunitária, no âmbito do tratamento 

de fertilidade, no período de um ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Avaliação dos cuidados farmacêuticos prestados 
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Resumo 

 

De acordo com a atual legislação europeia, a formação académica do farmacêutico deverá incluir 

um período de estágio em farmácia comunitária, podendo ainda incluir um período em farmácia 

hospitalar, com vista à aquisição de conhecimentos de natureza prática que dotem o estudante com 

a adequada preparação técnica e deontológica, tão necessária no futuro desempenho da profissão 

farmacêutica. Neste sentido, foi-nos dada a oportunidade de realizar parte do nosso estágio 

curricular no Hospital de Santo António, no Porto, nos meses de setembro e outubro de 2013. 

No decurso deste estágio, pudemos conhecer a realidade de cada um dos setores que constituem os 

Serviços Farmacêuticos, tendo acompanhado e ativamente colaborado nas diversas atividades 

desenvolvidas no Armazém de Produtos Farmacêuticos, Produção, Unidade de Farmácia 

Oncológica, Distribuição, Farmácia de Ambulatório e Ensaios Clínicos (Anexo 1). 

De modo a complementar a nossa formação, intercedemos ainda em duas áreas de grande relevo: 

gestão de risco e cuidados farmacêuticos. 

Tendo em conta a importância da gestão de risco em ambiente hospitalar, e na ausência de 

regulamentação oficial, propusemo-nos a criar um modelo de gestão de risco, baseado na criação 

de sinalética visual adequada, a aplicar na identificação de medicamentos de alto risco. 

Por fim, uma vez que cuidados farmacêuticos constituem a área de excelência para a intervenção 

ativa junto dos utentes e para a promoção da saúde, e porque a população pediátrica compõe um 

grupo que exige especial atenção, desenvolvemos folhetos informativos, destinados a acompanhar 

medicamentos manipulados para uso pediátrico dispensados em regime de ambulatório. 

Todas as atividades desenvolvidas no decurso do nosso estágio, neste relatório descritas, 

permitiram não só a transposição para um domínio prático dos conhecimentos técnicos e científicos 

apreendidos ao longo de cinco anos de estudo universitário, como também contribuíram para o 

desenvolvimento de capacidades de inovação e melhoria constantes, pelo que fomentaram em 

simultâneo o nosso crescimento profissional e pessoal.  
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O Hospital de Santo António (HSA) é um hospital de referência, central e escolar, que se tem vindo 

a afirmar desde o momento da sua construção, há mais de 230 anos
1
, como um dos melhores 

hospitais portugueses na prestação de cuidados de saúde
2
. Valoriza o ensino pré e pós-graduado e 

promove a investigação, contribuindo assim para a inovação e desenvolvimento científicos
2
. 

O HSA integra atualmente o Centro Hospitalar do Porto (CHP), que nasceu em 2007da necessidade 

de converter alguns hospitais em Entidades Públicas Empresariais (EPE). A presente constituição 

do CHP comporta não só o HSA, mas também a Maternidade Júlio Dinis (MJD) e o Hospital 

Joaquim Urbano (HJU), que veio, em 2011, substituir o Hospital Maria Pia (HMP)
3,4

.  

 

Os Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) constituem, segundo o artigo 2º do Capítulo I do Decreto-Lei nº 

44204, de 2 de fevereiro de 1962, “departamentos com autonomia técnica e científica, sem prejuízo 

de estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos de administração, perante os quais respondem 

pelos resultados do seu exercício”
5
. 

A dinâmica dos SF é assegurada por uma equipa de profissionais de saúde, que possuem diferentes 

responsabilidades nas diversas etapas do Circuito do Medicamento (CdM), conforme as suas 

competências. Assim, de acordo com a legislação em vigor, os SF do HSA são da responsabilidade 

de um farmacêutico hospitalar (FH), com a categoria de diretor de serviço
5
. Esta função é 

atualmente desempenhada pela Dr.ª Patrocínia Rocha, que coordena uma vasta equipa, composta 

por Farmacêuticos (designados Técnicos Superiores de Saúde (TSS)), Técnicos de Diagnóstico e 

Tratamento (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT). 

Para além das funções desempenhadas no âmbito do CdM e da investigação científica, os FH do 

HSA desempenham ainda um papel de relevo em diversas comissões técnicas e científicas, 

nomeadamente na Comissão de Ética (CE) e na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
6
. Estas 

comissões, indispensáveis para o bom funcionamento hospitalar, visam, respetivamente, regular 

questões éticas decorrentes das atividades assistencial, de ensino e investigação praticados no HSA 

e atuar como intermediário entre os serviços clínicos e farmacêuticos, garantindo o controlo de 

custos, a monitorização da terapêutica e a implementação de formulários e adendas
7,8

. 

 

Estrutura e organização dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF do HSA circunscrevem-se essencialmente ao piso 0 do edifício Neoclássico, com exceção 

do Armazém de Injetáveis de Grande Volume e da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), que se 

localizam, respetivamente, nos pisos 0 e 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho, junto ao Hospital de 

Dia (HD). No decurso do nosso estágio, tivemos oportunidade de presenciar parcialmente a 

transferência da UFO, em reconstrução, para as novas instalações, que se situarão no interior do 
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HD, por forma a promover a proximidade temporal e espacial entre o momento da manipulação e 

da administração das preparações citotóxicas. 

Os SF do HSA comportam diversos setores, que vão de encontro às exigências legais de 

armazenamento, distribuição, produção, verificação e vigilância da conservação e consumo
5
. 

Assim, Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Produção, UFO, Distribuição (Clássica e 

Unitária), Sala de Reembalamento, Farmácia de Ambulatório (FA) e Ensaios Clínicos (EC) são as 

principais áreas físicas que constituem os SF. 

 

Sistema de Gestão de Qualidade 

O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) implementado aquando do nascimento do CHP, o 

Hospital Logistics System (HLS) com aplicação do modelo Kaizen, assenta na premissa de 

inovação e melhoria contínua dos processos instituídos. Assim, os SF possuem presentemente 

manuais de procedimentos atualizados para a totalidade das funções desenvolvidas, nos quais 

constam Instruções de Trabalho (IT), e são regularmente sujeitos a auditorias internas e externas
9
. 

O SGQ do CHP encontra-se certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems (CHKS) e 

pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), cumprindo os requisitos da norma NP EN 

ISO 9001:2008. 

No contexto da filosofia Kaizen, foi desenvolvido o sistema Kanban, 

que permite uma gestão mais eficaz e rentável de stocks, evitando 

simultaneamente a acumulação de excedentes e momentos de rutura. 

O Kanban (Figura 1) pode assumir o formato de cartão, gaveta ou 

contentor, e contém todas as informações necessárias para a realização 

de uma encomenda quando necessário, nomeadamente nome do 

produto por Designação Comum Internacional (DCI), ponto de 

encomenda, quantidade a encomendar e código interno associado
10

. 

 

Sistema Informático 

Os SF do HSA utilizam uma plataforma informática denominada Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF), o que permite uma comunicação eficaz entre os diversos intervenientes no 

CdM, aumentando a rapidez e eficiência de trabalho e diminuindo os erros de dispensa. Este 

sistema permite gerir os stocks, adquirir produtos farmacêuticos, proceder à sua distribuição pelos 

diferentes setores dos SF e serviços hospitalares, bem como aceder ao histórico dos doentes, 

permitindo uma validação mais consciente das prescrições médicas (Figura 2)
11

. 

 

Figura 1–Kanban. 
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Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O armazenamento constitui uma etapa fundamental no CdM, visto ser necessário em todos os 

momentos garantir a manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos fármacos. O APF 

encontra-se assim dividido em diferentes setores (Figura 3), que respeitam as exigências de luz, 

humidade, temperatura e segurança requeridas pelas Boas Práticas de Farmácia Hospitalar para as 

diversas categorias de produtos farmacêuticos
12

. 

 

 

Figura 3 - Esquema espacial do APF. 

 

Verificámos que todos os produtos farmacêuticos são recebidos no setor da Receção de 

Encomendas, no qual se procede a uma primeira conferência da sua conformidade e integridade, 

sendo posteriormente reencaminhados para os respetivos locais de armazenamento
13

.  

Aquando da receção das encomendas, o prazo de validade de cada produto é verificado e registado 

no GHAF, sendo mensalmente impressas listas dos produtos em stock cujos prazos de validade 

expiram no período de três meses. Este processo permite não só uma melhor gestão de stocks, 

Figura 2 - Interação do GHAF com diversos serviços11. 
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possibilitando a comparação de existências reais e informáticas, mas também garante a eficácia e 

segurança dos produtos dispensados através dos diversos sistemas de distribuição
14

. Fomos 

incumbidas desta tarefa de verificação dos prazos de validade, o que nos proporcionou uma melhor 

compreensão do modo de funcionamento do APF e nos permitiu ter um primeiro contacto com 

alguns medicamentos de uso exclusivamente hospitalar. 

Procedemos ainda à seleção e recolha de toda a informação presente em Kanbans desatualizados, 

de modo a que pudessem ser emitidos novos cartões com pontos de encomenda e quantidades a 

encomendar que correspondessem às atuais necessidades do HSA. 

Acompanhámos também a realização de encomendas despoletadas pelo sistema de cartões Kanban 

e a gestão de empréstimos e pedidos de empréstimo entre o HSA e outros hospitais públicos e 

privados, processos da competência do farmacêutico responsável pelo APF.  

Por fim, tivemos oportunidade de acompanhar igualmente o processo de requisição de 

medicamentos que não possuem uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, 

para os quais é necessário efetuar uma requisição específica ao INFARMED, que emite uma 

Autorização de Utilização Excecional (AUE) com a validade de um ano
15,16

. 

 

Produção de medicamentos 

A produção de medicamentos manipulados no CHP constitui uma das atividades fulcrais dos SF, 

uma vez que possibilita a individualização da terapêutica, imperativa em doentes pediátricos, 

idosos e oncológicos, e fornece uma resposta em caso de ausência de alternativas industrialmente 

produzidas. 

A atividade deste setor, que engloba a produção de preparações estéreis, não estéreis e citotóxicas, 

bem como o fracionamento e/ou reembalamento de doses unitárias, rege-se pela Portaria nº 

594/2004, de 2 de junho
17

, e pelos Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de abril
18

, e nº 95/2004, de 22 de 

abril
19

, que no seu conjunto aprovam as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. 

É da competência do farmacêutico responsável por este setor garantir uma estrutura adequada e um 

conjunto de procedimentos que assegurem um “Sistema de Qualidade na Preparação de 

Formulações Farmacêuticas”, garantindo assim a sua qualidade, segurança e eficácia
12

.  

 

Produção de não estéreis 

Na área de produção de formulações não estéreis, cuja atividade obedece às “Boas Práticas de 

Fabrico de Medicamentos Manipulados” (Portaria nº 594/2004)
17

, procedemos à preparação de 

formas farmacêuticas sólidas (papéis medicamentosos de bosentano; papéis medicamentosos de 

diazóxido; dietas modulares glucídicas) e líquidas (suspensão de hidroclorotiazida; solução de 

ácido acético a 3% e 5%; xarope de captopril; loção de alfazema). 
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Verificámos que cada medicamento manipulado é preparado de acordo com as indicações 

constantes na respetiva ordem de preparação, emitida pelo farmacêutico responsável por este setor. 

Esta contém não só informação necessária à sua manipulação (composição quali-quantitativa, 

dosagem, forma farmacêutica, técnica de preparação, número de unidades a preparar e ensaios de 

verificação do produto final), mas também informação que garante a rastreabilidade do produto 

final e a sua qualidade (lote, origem e prazo de validade das matérias-primas, número de lote 

atribuído e identificação do operador e supervisor)
20

. 

Após manipulação, procedemos ao controlo de qualidade (ensaios organoléticos, uniformidade de 

massa, pH e transparência)
17

, seguido do acondicionamento apropriado das preparações não 

estéreis produzidas
21

, atribuição de um prazo de validade (de acordo com as indicações da 

Farmacopeia Americana (USP)) e rotulagem. Os rótulos, igualmente emitidos pelo farmacêutico 

responsável pelo setor, contêm informação referente à composição quali-quantitativa do 

medicamento manipulado, às condições de conservação, via de administração, instruções especiais 

de utilização e prazo de validade, bem como o número de lote atribuído e a identificação do local 

de preparação e do diretor técnico dos SF
22

.  

 

Produção de estéreis 

A produção de formulações estéreis, pautada pelas indicações do capítulo 797 da USP, “Sterile 

Compounding”, é efetuada em local adequado, local este que reúne as condições descritas na 

Portaria nº 42/92 de 23 de Janeiro e garante a ausência de contaminação e pirogénios e, deste 

modo, a qualidade do produto final
12,15,17

. Assim, as formulações estéreis são preparadas com 

recurso à técnica assética, no interior de uma câmara de 

fluxo laminar vertical (CFLv) (Figura 4), que garante a 

proteção simultânea do produto e do operador. Esta CFLv 

encontra-se inserida num compartimento estéril, cuja 

esterilidade é assegurada por um gradiente de pressão, 

sendo a comunicação com o exterior e a transferência de 

material efetuada através de um transfer. É ainda efetuado 

um controlo microbiológico diário, na primeira preparação 

de cada sessão de trabalho e na última preparação do dia
23,24

.  

No CHP, são produzidas misturas para nutrição parentérica e preparações estéreis extemporâneas, 

que se destinam principalmente aos serviços de pediatria do HSA e da MJD e ao serviço de 

neonatologia do Hospital Padre Américo, Vale do Sousa, pertencente ao Centro Hospitalar do 

Tâmega e Sousa, E.P.E.  

As misturas para nutrição parentérica visam manter o equilíbrio nutricional dos doentes internados, 

face a situações de distúrbios metabólicos, tubo digestivo imaturo ou alimentação entérica 

impossibilitada ou contraindicada. São formuladas em função do balanço azotado e hídrico, do 

Figura 4 - CFLv na área de produção de 

formulações estéreis. 
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ionograma e da patologia e terapêutica instituída para cada doente, sendo preparadas mediante 

prescrição médica.  

Neste âmbito, observámos a receção e validação de prescrições médicas, bem como o registo 

nutricional (transcrição da prescrição para uma ficha farmacoterapêutica de nutrição parentérica no 

sistema informático) e a emissão das ordens de preparação
25,26

 e rótulos, que contêm informação 

relativa à formulação e ao doente, acompanhando a preparação desde a sua produção até à sua 

administração. Verificámos ainda que a preparação das misturas para nutrição parentérica é 

efetuada de modo bifásico, sendo manipuladas e acondicionadas separadamente uma emulsão 

lipídica, contendo lípidos e vitaminas lipossolúveis, e uma fração hidrossolúvel, contendo soros 

glicosilados, aminoácidos e micronutrientes. Ambas as frações são preparadas com recurso a um 

sistema automático de enchimento, com exceção para os micronutrientes hidrossolúveis, que são 

aditivados manualmente e de forma ordenada, de acordo com a sua natureza química, por forma a 

evitar a formação de precipitados que poderiam interferir com a estabilidade da preparação
27

. 

Após extração do ar, „clampagem‟ e obturação das bolsas de nutrição parentérica, procedemos à 

identificação de cada fração manipulada com rótulo interno e externo e ao seu acondicionamento 

secundário, que promove a proteção da luz, evitando assim a degradação de determinados 

constituintes
27,28

. 

Por sua vez, as preparações estéreis extemporâneas consistem essencialmente no fracionamento ou 

ajuste de doses comerciais, permitindo assim uma resposta individualizada e a rentabilização das 

matérias-primas. Observámos, neste contexto, o fracionamento de colírios de gentamicina, 

oxibuprocaína e fenilefrina, e de soluções de bevacizumab e morfina em seringas unidose, tendo 

verificado que o processo de manipulação de preparações estéreis extemporâneas é muito 

semelhante ao da produção de misturas para nutrição parentérica. 

O prazo de validade das formulações estéreis é definido com base no descrito no capítulo 797 da 

USP, podendo nalguns casos corresponder a sete dias, se armazenadas à temperatura de 2-8ºC
27

. 

 

Produção de citotóxicos 

A UFO é responsável pela produção, armazenamento e distribuição de medicamentos citotóxicos 

(CTX), sendo todas as operações efetuadas nesta unidade levadas a cabo por pessoal competente, 

previamente sujeito a formação teórica e prática adequada
29

. 

Neste setor, auxiliámos na validação de prescrições médicas, que são efetuadas em impresso 

próprio cuja cor difere para doentes internados (impresso verde) e doentes em regime de 

ambulatório/HD (impresso rosa)
30

. Para tal, aferimos cálculo da superfície corporal, posologia e 

ajuste de doses, tendo verificado que as prescrições de CTX devem reunir todas as condições 

estabelecidas pelos Protocolos de Quimioterapia (PQ) da instituição, diplomas legais, autorizações 

da Direção Clínica, do Conselho Administrativo, CFT e CE e conter informação detalhada sobre o 

doente (incluindo peso, altura, superfície corporal e área sob a curva) e sobre a formulação a 
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preparar (CTX prescritos por DCI, via de administração, dose padrão e dose ajustada ao doente), 

bem como a identificação do serviço clínico, médico responsável, patologia, PQ e data de 

realização do ciclo
30

. 

Pudemos ainda acompanhar todo o processo de manipulação de CTX, desde o momento de receção 

da autorização de produção, fornecida pelo Sistema de Apoio Médico (SAM) no seguimento das 

análises clínicas efetuadas pelo doente aquando da sua chegada ao HD, até à rotulagem e 

acondicionamento das preparações. Neste contexto, verificámos que as preparações de CTX são 

manipuladas, mediante ordem de preparação e por ordem de prioridade, numa CFLv, inserida num 

compartimento estéril, no qual TSS e TDT entram após correto fardamento
29-31

. 

Em virtude da elevada toxicidade destes compostos, todas as etapas críticas do processo de 

preparação são sujeitas a dupla verificação, procedendo-se à identificação dos produtos finais com 

o símbolo “BIOHARZARD”
29

.No seguimento de um protocolo de atuação em caso de 

derrame/acidente, está presente na UFO e em todos os serviços que habitualmente contactam com 

estes produtos um “kit de derramamento de citotóxicos”, permitindo proceder de forma rápida e 

segura, assegurando assim a exposição do menor número de pessoas possível em caso de 

acidente
32

. 

 

Fracionamento e reembalamento 

O fracionamento e reembalamento constituem processos de manipulação de medicamentos 

acabados, pelos quais se preparam, acondicionam e identificam doses unitárias de determinados 

fármacos, de modo a serem integradas no CdM (Figura 5). Estes procedimentos possibilitam não só 

a individualização da terapêutica, pela geração de dosagens não disponíveis no mercado, sem 

prejuízo das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação, mas também a 

rentabilização das matérias-primas, pelo que comportam uma mais-valia terapêutica e económica
33

. 

Verificámos que os produtos finais obtidos são sujeitos a ensaios de verificação e controlo de 

qualidade diários, sendo efetuado um controlo visual da integridade da porção fracionada ao longo 

de todo o processo. É ainda efetuado, mensalmente, um controlo do peso, por pesagem de um 

mínimo de cinco frações aleatórias de um determinado produto, cujos valores individuais não 

podem apresentar uma diferença superior a 5%
34

. 

Figura 5 – Sistemas de reembalamento. 
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Distribuição de medicamentos 

O sistema de distribuição de medicamentos constitui uma das atividades dos SF com maior impacto 

e visibilidade a nível hospitalar, sendo aquele que promove um maior contacto com os restantes 

serviços e utentes. O sistema implementado no CHP permite garantir o cumprimento da prescrição, 

racionalizar o uso de medicamentos, diminuir os erros associados à sua dispensa e administração, 

monitorizar a terapêutica e racionalizar os seus custos, bem como reduzir o tempo despendido na 

administração e manipulação dos medicamentos, garantindo, assim, uma distribuição segura e 

eficaz, em tempo útil.  

 

Distribuição tradicional ou clássica 

Este sistema de distribuição assegura o fornecimento de medicamentos a todos os serviços clínicos, 

blocos operatórios e consultas, permitindo o seu rápido e fácil acesso em todos os momentos. No 

entanto, tendo em conta o distanciamento físico entre fármacos e farmacêuticos, impossibilita o 

controlo de stocks e condições de armazenamento, bem como o seguimento do perfil 

farmacoterapêutico do doente, acarretando um maior risco de erro na preparação da medicação.  

Verificámos que, de acordo com este tipo de distribuição, a reposição de stocks é feita segundo um 

dos seguintes três métodos, obedecendo a quantitativos previamente estudados e acordados entre os 

SF e os serviços clínicos: Hospital Logistic System (HLS) (sistema de troca direta de embalagens 

vazias por embalagens cheias), stocks nivelados (sistema de nivelamento dos stocks, por reposição 

das unidades consumidas) ou cartões Kanban (sistema em que o cartão, colocado após a quantidade 

mínima de produto em stock definida, indica a necessidade de pedido ao fornecedor quando esta é 

atingida)
35,36

. Procedemos, de acordo com os métodos suprarreferidos, procedemos à reposição de 

stock do veículo médico de emergência e ressuscitação, da unidade de cuidados intensivos, da sala 

de hemodiálise e do setor de farmácia de ambulatório, tendo também efetuado a dispensa de 

darboepoetinas para doentes em diálise. 

Conferimos ainda os stocks de soros em diversos serviços, 

verificando que determinados produtos, nomeadamente 

antisséticos, desinfetantes, soluções injetáveis de grande 

volume e outras soluções estéreis, constituem uma exceção 

ao sistema de distribuição clássica, possuindo um stock 

previamente definido não só no que respeita à quantidade, 

mas também à sua durabilidade em todas as unidades e 

serviços do CHP
37,38

. 

Foi-nos igualmente possível observar a reposição de stock 

do Pyxis® da Unidade de Cuidados Intensivos (Figura 6). 

Este consiste num armazém de stock informatizado, que 
Figura 6 – Pyxis® da Unidade de Cuidados 

Intensivos. 
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possibilita a dispensa automática de medicamentos por utilizadores autorizados e constitui uma 

mais-valia para serviços clínicos e SF uma vez que permite uma distribuição individualizada, um 

maior controlo de stocks e, ainda, uma redução de erros de dispensa de medicamentos
39,40

. 

 

Distribuição individual diária e em dose unitária 

A distribuição individual diária e em dose unitária (DIDDU) consiste num sistema de distribuição 

personalizado que permite a dispensa das doses unitárias de medicamentos necessárias para cada 

doente internado, para um período de 24 horas. Constatámos que este tipo de distribuição, apesar 

de exigir mais recursos humanos, equipamentos e apoios logísticos, garante não só a racionalização 

no uso dos medicamentos, mas também um maior conhecimento do perfil farmacoterapêutico do 

doente pelo FH e, consequentemente, uma melhor monitorização da terapêutica instituída, 

diminuindo o risco de interações e erros de distribuição
41,42

. 

Foi-nos possível acompanhar e intervir nas diversas etapas deste 

processo de distribuição, nomeadamente na validação de 

prescrições médicas através do GHAF; na dispensa das doses 

unitárias para os doentes internados, com recurso ao dispositivo 

semiautomático PharmaPik
®
 e a malas de aviamento contendo 

gavetas com a identificação dos utentes (Figura 7); na 

verificação dos medicamentos em falta, com o auxílio do portal 

interno, e na dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, 

hemoderivados e material de penso
41-43

. Tivemos também a 

oportunidade de criar e registar intervenções farmacêuticas, via 

sistema informático ou telefone, em caso de dúvida ou não 

conformidade de algum parâmetro prescrito (dose, posologia, 

via de administração, presença de interações 

medicamentosas)
44,45

. 

 

Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

Este sistema de distribuição permite a dispensa direta de fármacos a doentes não internados, 

possibilitando a continuidade do tratamento em ambiente familiar e a redução dos custos inerentes 

ao internamento. O FH assume um papel fundamental no controlo e vigilância destes doentes, de 

forma a assegurar a adesão à terapêutica, bem como a sua segurança e eficácia, pelo que deve, no 

momento da dispensa, fornecer ao utente toda a informação inerente à correta utilização da 

medicação, esclarecendo-o quanto à posologia, modo de administração, conservação, 

contraindicações e possíveis efeitos adversos
41

. 

Figura 7 – Carro com malas de dispensa 

para diferentes serviços. 
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Neste setor, verificámos que os medicamentos dispensados pelos SF em regime de ambulatório são 

totalmente comparticipados, correspondendo não só a medicamentos de uso exclusivamente 

hospitalar, mas também a medicamentos legalmente autorizados para determinadas patologias, 

regulamentados em diplomas publicados em Diário da República e presentes no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), bem como a medicamentos extra-FNHM (hepatite 

B e hipertensão pulmonar) mas que se encontram ao abrigo de deliberações da CFT e Conselho de 

Administração (CA) do CHP
12

. Contudo, apuramos que, de acordo com o Decreto-Lei nº 206/2000, 

de 1 de setembro, o Ministério da Saúde autoriza os SF hospitalares a efetuar a venda de 

medicamentos ao público ou a determinadas entidades em situações específicas, que incluem casos 

de comprometimento do normal acesso aos medicamentos na rede de farmácias comunitárias e em 

caso de necessidade de acesso imediato a determinado fármaco, no seguimento de um atendimento 

em serviço de urgência hospitalar
46,47

. 

Tivemos também possibilidade de proceder à validação de prescrições médicas, verificando a 

concordância com os requisitos exigidos, e à subsequente dispensa de medicamentos, em 

quantidade suficiente para permitir a não interrupção da terapêutica até à data da consulta seguinte 

(indicada na prescrição médica) ou até um mês após a data da emissão da mesma. No entanto, 

constatámos que, em casos excecionais, pode ser efetuada a dispensa de medicação correspondente 

a três meses de tratamento, desde que o montante total seja inferior a 100€ para utentes residentes 

no Porto ou a 300€para aqueles que residem fora do distrito do Porto
48,49

. 

Fomos ainda incumbidas da gestão dos fármacos devolvidos pelos utentes (em casos de alteração 

de medicação ou aquando do aparecimento de efeitos secundários graves), que são armazenados 

em local próprio após receção, para posterior triagem
50

. 

 

Medicamentos sujeitos a controlo especial 

No decurso do nosso estágio, verificámos que determinados grupos farmacoterapêuticos são 

sujeitos a um controlo estrito ao longo de todo o CdM, o que inclui psicotrópicos e 

estupefacientes
51

, antídotos, anti-infeciosos, nutrição artificial e material de penso, armazenados em 

condições específicas e dispensados mediante impresso próprio
51-55

. 

Constatámos ainda que determinados fármacos, como a epoetina alfa e beta, a darbopoetina, a 

somatropina e a talidomida, se encontram contemplados em diplomas legais que autorizam a sua 

prescrição apenas por determinados serviços e especialidades médicas, mediante justificação em 

impresso próprio (“Justificação de receituário de Medicamentos”). 

 

Ensaios Clínicos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto, que regula a prática de ensaios clínicos 

(EC) em Portugal, um EC define-se como “qualquer investigação conduzida no ser humano, 
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destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou 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”
56

.Os EC constituem, por isso, um meio indispensável para a 

avaliação da segurança e eficácia de novas moléculas, bem como para o reconhecimento de novas 

aplicações terapêuticas de fármacos já comercializados. 

O planeamento e condução dos EC, nas quatro fases que os compõem, envolvem diversos 

intervenientes, desde promotores e monitores do EC até aos participantes voluntários, passando 

pela equipa de profissionais de saúde responsáveis pela seleção e acompanhamento dos 

participantes e pela dispensa do medicamento experimental (ME)
56,57

. 

No decurso do nosso estágio, acompanhámos diversas etapas deste complexo processo, 

nomeadamente a receção de ME na Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), respetiva conferência 

quali-quantitativa, armazenamento e comunicação da receção ao promotor via Interative Voice 

Responsive System (IVRS) ou via Interative Web Responsive System (IWRS). Procedemos ainda à 

validação de prescrições médicas, efetuadas em impresso próprio preenchido pelo investigador 

principal, e subsequente dispensa de ME a participantes de diferentes estudos (EC Latitude, Dual-2 

e Amaranth)
58

, o que nos permitiu contactar diretamente com o necessário processo de validação e 

registo desta etapa. Verificámos, por fim, que toda a medicação devolvida pelos participantes é 

contabilizada e registada em formulários apropriados, para posterior devolução ao promotor, de 

acordo com um procedimento previamente definido
58

. 

Tivemos ainda oportunidade de participar na primeira reunião de um EC envolvendo o tocilizumab. 

Esta reunião ocorreu após aprovação do EC pelas entidades reguladoras (CEIC, INFARMED e 

CNPD) e do protocolo do estudo pelo CA e CES do CHP, bem como após celebração do contrato 

financeiro entre as partes. Nesta reunião, o protocolo experimental foi explicado a todos os 

intervenientes, nomeadamente o investigador principal e o farmacêutico coordenador do ensaio, 

tendo-lhes sido entregue um dossier com todas as informações referentes ao estudo. 

 

Atividades complementares 

A UEC é também responsável pela comunicação e organização de formações científicas, 

desenvolvidas pelos promotores dos EC, sobre os estudos em desenvolvimento no CHP ou sobre 

outros temas de interesse científico, com o objetivo de formar e informar a equipa dos SF. Neste 

contexto, assistimos a diversas apresentações, nomeadamente sobre o ruxolitinib (Jakavit®, 

Novartis) e a sua aplicação na mielofibrose e sobre novas aplicações terapêuticas do everolimus 

(Affinitor®, Novartis) em carcinomas pancreáticos e neuroendócrinos. 

Participámos também na otimização de uma base de dados em desenvolvimento na UEC. Esta base 

de dados, criada no programa Access, foi desenvolvida tendo em conta o número crescente de 
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estudos em curso no CHP, com o intuito de reunir todos os dados relevantes de cada estudo num 

documento único, possibilitando assim o acesso rápido e fácil a esta informação. 

Pudemos ainda participar numa campanha de recolha de medicamentos já não utilizados pelos 

doentes. A gestão dos medicamentos doados (seleção, separação e armazenamento), bem como o 

seu reencaminhamento para instituições de solidariedade social, é da competência da UEC e foi 

nossa responsabilidade no decurso do nosso estágio. 
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São diversos os desafios que pautam diariamente a atividade profissional do FH, que se 

responsabiliza pela manipulação e dispensa segura de medicamentos e por dar uma célere resposta 

a qualquer requisição, dúvida ou angústia da população que serve, mas sobretudo pelo contacto 

direto com o doente em regime de ambulatório e pela proximidade com profissionais prescritores, o 

que gera uma oportunidade para a prestação de cuidados farmacêuticos, com vista à melhoria do 

tratamento
59

. 

O FH desempenha um papel fulcral na monitorização da qualidade e segurança na dispensa e 

utilização do medicamento, quer através do aconselhamento ao doente e demais profissionais de 

saúde sobre a sua correta administração, quer através de uma gestão racional e eficiente do risco 

inerente às complexas terapêuticas efetuadas pelos doentes, internos e externos
59

. Com base neste 

pressuposto, e com vista à minimização de eventos adversos preveníveis, desenvolvemos um 

programa de gestão de risco a ser aplicado de forma faseada no CHP. 

No entanto, não se limitando as necessidades do doente no que ao medicamento diz respeito ao seu 

acesso e utilização segura, mas englobando igualmente qualquer preocupação, expetativa ou falta 

de compreensão identificado pelo próprio ou pelo FH
60

, propusemo-nos a elaborar folhetos 

informativos sintéticos, destinados a acompanharem os medicamentos manipulados de uso 

pediátrico que com maior frequência são disponibilizados em regime de ambulatório. 

 

Gestão de risco 

Os avanços na medicina e terapêutica observados no século XX vieram alterar por completo o 

prognóstico e tratamento de muitas patologias. Contudo, este avanço fez-se acompanhar de um 

aumento de complexidade e do risco associado à terapêutica, com incremento dos níveis de 

mortalidade nosocomiais
61

. 

O dinâmico conceito de segurança dos medicamentos viu-se, assim, renovado na década de 1990, 

reconhecendo-se desde então que, além do risco intrínseco de ocorrência de efeitos adversos 

mesmo quando administrados em condições adequadas, fármacos provocam igualmente numerosos 

efeitos nocivos decorrentes de falhas ou erros que se produzem durante o complexo e multifaseado 

processo da sua utilização clínica
62

. 

Estes erros na cadeia de cuidados acarretam consequências potencialmente graves para doentes e 

respetivas famílias, bem como elevados custos económicos e perda de confiança nos profissionais e 

sistema de saúde
63

. Assim sendo, a gestão de risco em ambiente hospitalar, que se compõe 

nomeadamente da identificação e prevenção de riscos associados à terapêutica, reveste-se de um 

caráter essencial. 

Programas de gestão de risco, que consistem no conjunto de processos inter-relacionados que 

fomentam a utilização segura, efetiva, apropriada e eficiente dos medicamentos, são desenvolvidos 
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de forma a aumentar a segurança de doentes e profissionais de saúde, melhorar a qualidade da 

terapêutica e, assim, reduzir os custos associados a erros de medicação preveníveis
64

. 

Uma estratégia fundamental de melhoria da segurança do CdM consiste em reconhecer que 

incidentes ocorrerem por falhas no sistema (system approach) e não no indivíduo (person 

approach). Este tipo de estratégia propõe alterações nos processos e procedimentos, e não só na 

formação e competência dos profissionais, ao assumir que existem falhas latentes subjacentes ao 

sistema (relacionadas com a sua organização, procedimentos de trabalho, meios técnicos, condições 

laborais) que favorecem erros de medicação, entendidos como qualquer incidente prevenível e não 

intencional na prescrição, dispensa ou administração de um fármaco, sob o cuidado de um 

profissional de saúde, doente ou consumidor, que pode ou não provocar dano
65,66

. 

Sendo os erros de medicação responsáveis por um largo número de reações adversas à terapêutica, 

constituindo um problema de saúde pública, responsável por 18,7% a 56% de todas as reações 

adversas observadas em doentes hospitalizados
66

, a identificação dos processos da cadeia 

terapêutica nos quais estes erros ocorrem com maior frequência é de extrema utilidade para definir 

pontos específicos nos quais interessa estabelecer estratégias de prevenção. Encontrando-se os 

erros de prescrição entre os mais frequentes a nível hospitalar (Figura 8)
67

, foi instituído no CHP 

um sistema informático de registo de intervenções farmacêuticas, que permite identificar e corrigir 

erros de prescrição, impedindo antecipadamente possíveis consequências no doente. Este registo 

informático permite ainda a sua posterior análise e estudo, possibilitando assim a identificação das 

causas e fatores na origem do erro, bem como a intervenção do farmacêutico junto dos 

profissionais envolvidos no CdM, no sentido de prevenir que os erros registados voltem a ocorrer
68

. 

 

 

Figura 8 - Processos da cadeia terapêutica nos quais ocorrem erros de medicação que originam eventos adversos em 

doentes hospitalizados (adaptado)67. 
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Tendo sido igualmente detetada no CHP a necessidade de gerir o risco inerente aos medicamentos 

de alto risco (fármacos com elevada probabilidade de provocarem danos graves ou potencialmente 

fatais em caso de erro na sua administração), e na ausência de normas nacionais ou internacionais 

que regulamentem a correta identificação, dispensa e administração destes fármacos, propusemo-

nos a criar um modelo de gestão de risco, a ser instituído faseadamente. 

 

Listagem de medicamentos de alto risco 

Numa primeira fase da elaboração do modelo suprarreferido, procedemos à elaboração de uma lista 

de classes de medicamentos considerados de alto risco, baseando-nos no modelo APINCH (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 - Recomendações de boas práticas para medicamentos de alto risco (adaptado)69. 

Medicamentos de Alto 

Risco 

Exemplos Recomendações de Boas Práticas 

A:Anti-infeciosos Anfotericina 

Gentamicina 

   

P:Potássio e outros 

eletrólitos 

Cloreto de potássio 

intravenoso 

 

Soluções orais de 

limpeza gastrointestinal 

Os frascos com formas concentradas de 

eletrólitos (p.e., cloreto de potássio, 

fosfato de potássio, sulfato de magnésio 

ou cloreto de sódio com concentração 

superior a 0.9%), que requerem diluição 

antes da administração IV, não deverão 

estar disponíveis no stock de enfermaria 

e/ou em armários de dispensa automática 

nas unidades de tratamento de doentes 

(incluindo stock das salas de operações 

ou anestesiologia). 

I:Insulina 

   

 

 O protocolo padrão usado para tratar 

elevados níveis de glucose nos doentes 

diabéticos deve ser adaptado às condições 

específicas do doente, como o 

diagnóstico, peso ou quantidade total de 

insulina diária. 

N:Narcóticos e outros 

sedativos 

Opióides 

 

Fentanileoutros 

emplastros analgésicos 

 

Os antídotos para a sedação moderada e 

analgesia controlada pelo doente (PCA) e 

as respetivas guidelines devem estar 

prontamente disponíveis próximo dos 
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Oxicodona 

 

Midazolam 

 

Hidromorfona 

locais onde são usados. 

Os bloqueadores neuromusculares não se 

devem encontrar disponíveis no stock de 

enfermaria e/ou em armários de dispensa 

automática (exceto no stock das salas de 

operações ou anestesiologia). No entanto, 

se estiverem disponíveis nestes locais, 

devem conter avisos que identifiquem 

claramente que são fármacos que podem 

provocar paralisia respiratória e que 

necessitam de ventilação mecânica 

quando usados.  

C:Citotóxicos 

   

   

   

   

 

Vincristina 

 

Metotrexato 

 

Etopósido 

As prescrições dos CTX devem incluir a 

dose em mg/m
2
. Os parâmetros devem ser 

revistos periodicamente para 

internamentos prolongados, já que a área 

corporal pode sofrer alterações desde a 

data de admissão. O farmacêutico deve 

verificar que a dose prescritaestá correta 

antes de preparar e dispensar o citotóxico.  

H:Heparina e outros 

anticoagulantes 

Varfarina 

Anticoagulantes 

 

 

Apesar da ausência de normas oficiais, algumas organizações e instituições recomendam a 

identificação de todos os medicamentos considerados de alto risco, bem como o desenvolvimento 

de normas e procedimentos específicos de manuseamento destes fármacos, que devem ser 

conhecidos por todos os profissionais de saúde
70

. 

 

Proposta de implementação de sinalética: soluções concentradas de potássio 

Numa segunda fase, selecionámos os fármacos cujo risco inerente sublinhasse a necessidade de 

serem pioneiros no processo de implementação deste projeto. Pelo seu uso frequente nos serviços 

de internamento e de urgência, e tendo em conta os graves efeitos adversos que podem decorrer da 

sua sobredosagem, nomeadamente hipercalémia, parestesia das extremidades, bloqueio na 

transmissão de impulsos nervosos, arritmias, confusão mental e fraqueza, as soluções concentradas 

de potássio foram as primeiras selecionadas
71,72

. 
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Estas soluções, utilizadas na reposição de eletrólitos, no tratamento de hipocalémiae em cirurgias 

cardíacas com o fim de cessar temporariamente o batimento cardíaco
71

, são administradas na forma 

de sais de cloreto ou monofosfato em formulações injetáveis concentradas, que devem ser diluídas 

antes da sua administração. Nos SF do CHP, encontram-se disponíveis ampolas de 10mL a 1M 

(1mEq) de ambos os sais, administrando-se usualmente o cloreto de potássio em concentrações de 

40-80 mEq/L, tendo por critério de decisão a concentração sérica de potássio do doente
73

. 

A necessidade de diluição prévia destas soluções aumenta a probabilidade de ocorrência de erros de 

medicação na preparação e administração, encontrando-se estes entre os erros mais comummente 

registados, juntamente com permutas de ampolas com 

embalagens semelhantes
74

. Assim, propusemos a 

implementação no CHP de um método visual de 

identificação descrito na USP, que saliente de forma 

inexorável o risco intrínseco a estas soluções. Este 

método, que consiste na colocação de uma tampa de 

cor negra no frasco contendo a solução concentrada e 

de um invólucro preto ou incolor, ambos contendo a 

indicação “Deve ser diluído”, foi já adotado por 

alguns laboratórios, nomeadamente a Hospira® e a 

FreseniusKabi® (Figura 9)
75

. 

 

Uma vez que as soluções disponíveis no CHP não têm o tipo de acondicionamento primário 

referido no método descrito na USP, sugerimos uma adaptação do supramencionado método, que 

consiste na colocação, na zona de abertura da ampola, de um rótulo de fundo negro, contendo as 

indicações “Solução concentrada” e “Deve ser diluído”, bem como o símbolo indicativo de perigo 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

Apesar deste método se encontrar proposto apenas para a solução concentrada de cloreto de 

potássio, desenvolvemos esta sinalética com o intuito de ser aplicada igualmente à solução 

concentrada de monofosfato de potássio, uma vez que ambas apresentam o mesmo risco associado. 

Espera-se que a implementação desta sinalética, associada ao armazenamento destas soluções em 

locais fisicamente separados dos restantes fármacos, minimize a ocorrência de erros de medicação. 

 

 

Figura 10 – Ampola de Cloreto de potássio 1M (A) e sugestão de rotulagem (B). 

Figura 9 – Exemplo de soluções concentradas de 

potássio. 
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Proposta de implementação de sinalética: outros medicamentos 

Os erros de medicação no ato da dispensa, não sendo os mais frequentes, constituem igualmente 

uma área na qual é importante intervir. Por essa razão, sugerimos também a implementação de um 

sistema de alerta, baseado no uso de sinais visuais de fácil compreensão, a ser colocado nos locais 

de armazenamento dos medicamentos, tanto nas gavetas do setor da DIDDU, como nas prateleiras 

do APF.  

Neste sentido, baseamo-nos num sistema já implementado no Hospital da Cova da Beira (Covilhã), 

cujos procedimentos nos foram amavelmente facultados, para o desenvolvimento da sinalética 

proposta, abaixo descrita. 

 

Tabela 2 – Proposta de sinalética para outros medicamentos. 

Fator de risco identificado Sinalética proposta 

Medicamentos com diferente 

dosagem armazenados no 

mesmo espaço físico 

 

Medicamentos com embalagem 

semelhante armazenados no 

mesmo espaço físico 

 

 

Medicamentos potencialmente 

perigosos 

 

 

 

Pretendemos que esta sinalética potencie a segurança no ato da dispensa, pelo que deverá ser do 

conhecimento de todos os profissionais de saúde envolvidos no armazenamento e distribuição de 

medicamentos e, posteriormente, deverá ser extensível aos diversos serviços do CHP que possuam 

stocks de medicamentos que se enquadrem nas situações suprarreferidas. 

 

Cuidados Farmacêuticos: manipulados de uso pediátrico 

A prestação de cuidados farmacêuticos, que engloba não só a seleção e monitorização da 

terapêutica, mas também o aconselhamento farmacêutico, assenta no princípio fundamental da 

dispensa responsável de fármacos
76,77

. Tendo o exercício da atividade farmacêutica como principal 
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foco o doente, deve basear-se num conjunto de atitudes, comportamentos, compromissos, 

responsabilidades e aptidões, com vista ao seu acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes e 

à melhoria da sua saúde e qualidade de vida
78,79

. 

A população pediátrica, pelas suas singularidades, apresenta desafios únicos para o farmacêutico, 

exigindo atenção e cuidados redobrados. A escassez de estudos sobre a segurança e efetividade de 

fármacos nesta população, associada ao fato de muitos serem utilizados off-label (numa indicação 

terapêutica não aprovada), gera incertezas na dosagem e aumenta o risco de ocorrência de erros de 

medicação, cujas repercussões, pelas características próprias do organismo infantil, apresentam um 

risco potencial superior
80

. 

Atendendo à tendência geral de redução dos dias de hospitalização, que conduz ao aumento do 

número de doentes seguidos em regime de ambulatório, e à importância dos cuidados 

farmacêuticos em pediatria, decidimos intervir nesta área, nomeadamente pela transmissão de 

informação completa, clara e adaptada à população alvo, de modo a garantir que o doente ou o seu 

legal representante esteja plenamente elucidado acerca da terapêutica a efetuar, aquando da sua 

saída dos SF
76

. 

O Resumo das Características do Medicamento (RCM) constitui usualmente uma fonte de 

informação de extrema importância, uma vez que permite ao doente a rápida consulta da 

informação mais relevante sobre o fármaco que vai utilizar. No entanto, visto que são escassos os 

medicamentos existentes no mercado com dosagem pediátrica disponível, estes são manipulados 

nos SF de modo a responder às necessidades destes doentes, seguidos em regime de ambulatório e 

internamento. Tendo em conta que os medicamentos manipulados nos SF se fazem acompanhar 

apenas de um rótulo, que inclui a descrição da composição quali-quantitativa, data de preparação, 

data de validade, lote e condições de conservação, propusemo-nos a elaborar folhetos informativos 

para os medicamentos manipulados de uso pediátrico dispensados com maior frequência no 

ambulatório. 

Os folhetos informativos elaborados (Anexos 2-5) serão fornecidos aos doentes juntamente com o 

medicamento.  
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Anexo 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas 

 

Setembro 2013 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

Leitura de material de apoio sobre cada um dos setores dos 

serviços farmacêuticos 

16 17 18 19 20 21 22 

Ensaios Clínicos 

23 24 25 26 27 28 29 

Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

 

 

Outubro 2013 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

30/set 1 2 3 4 5 6 

Produção de não estéreis e estéreis 

7 8 9 10 11 12 13 

Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) 

Distribuição tradicional e clássica 

14 15 16 17 18 19 20 

Distribuição Individual Diária e em Dose Unitária (DIDDU) 

Fracionamento e Reembalamento 

21 22 23 24 25 26 27 

Produção de citotóxicos (UFO) 

28 29 30 31    

Recolha de informação para elaboração do 

relatório 
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Suspensão oral de Captopril a 1mg/mL 

  1. O que é a suspensão oral de Captopril a 1 mg/ml e para que é utilizada. 

A suspensão contém 1mg de captopril por cada mililitro. Contém sacarose e parabenos. 
A suspensão oral de captopril a 0,1% está indicada no controlo da hipertensão, da 
insuficiência cardíaca congestiva e em situações de urgência hipertensiva. 

 
 2. Modo de administração e posologia habitual. 

A suspensão é administrada por via oral, 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. 
Recomenda-se que a medição dos volumes de suspensão seja efetuada com a ajuda 
de uma seringa graduada. A dose e a frequência de captopril a administrar deve ser a 
indicada pelo seu médico. 

 
 3. Efeitos secundários mais frequentes. 

Erupções cutâneas, alterações do paladar, tosse seca não produtiva, tensão arterial 
baixa e alterações gastrointestinais. 
 

 4. Precauções e contra-indicações. 

A ocorrência de vómitos, diarreia, transpiração excessiva e desidratação pode originar 
uma exagerada diminuição da tensão arterial. 
A administração da suspensão deve ser interrompida se surgirem sinais de 
angioedema (edema da face, dos olhos, dos lábios, da língua, da laringe e das 
extremidades) ou dificuldade em respirar ou engolir. 
Devido à presença de sacarose na sua composição, a suspensão oral de captopril a 
0,1% não deve ser administrada a diabéticos. 

 
 5. Interações. 

O captopril apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente, com anti-
ácidos, aspirina e anti-inflamatórios não esteróides (AINE's). 

 
 6. Sintomas de intoxicação e respetivo tratamento. 

Em caso de sobredosagem pode observar-se um conjunto de sintomas que inclui 
tensão arterial baixa e alteração do ritmo cardíaco. 
Em caso de intoxicação aguda deve proceder-se de imediato à correção da tensão 
arterial baixa. 

 
 7. Condições de conservação. 

Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
Conservar a suspensão no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha 
de alumínio. 
Não utilizar a suspensão oral de captopril após a data de validade indicada no rótulo.  

Contacto dos Serviços Farmacêuticos: 

222 077 500 (extensões 1338 e 1232) 

Anexo 2 – Folheto informativo da Suspensão oral de Captopril a 1mg/mL 
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Anexo 3 – Folheto informativo da Suspensão oral de Hidroclotiazida a 0,2% 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensão oral de Hidroclorotiazida a 0,2% 

  1. O que é a suspensão oral de Hidroclorotiazida a 0,2% e para que é utilizada. 

A suspensão oral contém 0,2 mg de hidroclorotiazida por cada 100 mililitros. Contém 
parabenos. 
A suspensão oral de hidroclorotiazida a 0,2% está indicada para o tratamento de 
edemas associados a insuficiência cardíaca congestiva. É ainda usada isoladamente 
ou em associação com outros medicamentos no controlo da hipertensão leve ou 
moderada. 
 

 2. Modo de administração e posologia habitual. 

A suspensão é administrada por via oral, preferencialmente às refeições ou com leite, 
de manhã. Recomenda-se que a medição dos volumes de suspensão seja efetuada 
com ajuda de uma seringa graduada. A dose e a frequência de hidroclorotiazida a 
administrar deve ser a indicada pelo seu médico. 

 
 3. Efeitos secundários mais frequentes. 

Desequilíbrio eletrolítico (boca seca, sede, fraqueza, sonolência), alcalose 
hipoclorémica, diminuição dos níveis de potássio e sódio no sangue, aumento dos 
níveis de glicose e de ácido úrico no sangue e presença anormal de glicose na urina. 
 

 4. Precauções e contra-indicações. 

Evitar a exposição prolongada ao sol. Podem ocorrer reações de sensibilidade à luz. 
 
 5. Interações. 

A hidroclorotiazida apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente com 
anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) e aspirina. 
 

 6. Sintomas de intoxicação e respetivo tratamento. 

Em caso de sobredosagem podem observar-se um conjunto de sintomas que incluem 
irritação gastrointestinal, hipermotilidade, náuseas, vómitos, fraqueza, tonturas, 
confusão, ataques epiléticos, sonolência e excreção excessiva de urina. 
Em caso de intoxicação aguda deve proceder-se de imediato ao esvaziamento do 
estômago e iniciar o tratamento sintomático e de suporte. 

 
 7. Condições de conservação.  

Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
Conservar a suspensão no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha 
de alumínio. 
Não utilizar a suspensão oral de hidroclorotiazida após a data de validade indicada no 
rótulo.  

Contacto dos Serviços Farmacêuticos: 
222 077 500 (extensões 1338 e 1232) 
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 Solução oral de Metoprolol a 1mg/mL 

1. O que é a solução oral de Metoprolol a 1mg/mL e para que é utilizada. 

A solução oral contém 1 mg de metoprolol por cada mililitro. Contém sacarose e 
parabenos. 
A solução oral de metoprolol a 0,1% está particularmente indicada no controlo da 
hipertensão arterial e de arritmias cardíacas. É ainda usada como adjuvante no 
tratamento de taquicardias desencadeadas pela tirotoxicose neonatal, na profilaxia da 
enxaqueca e na redução da sua frequência. 

 

 2. Modo de administração e posologia habitual. 

A solução é administrada por via oral, preferencialmente antes das refeições e à hora 
de deitar. A solução pode ser diluída em líquidos. 
Recomenda-se que a medição dos volumes de solução seja efetuada com a ajuda de 
uma seringa graduada. A dose e a frequência de metoprolol a administrar deve ser a 
indicada pelo seu médico. 

 
 3. Efeitos secundários mais frequentes. 

Cansaço, tonturas, dores de cabeça, dificuldade em adormecer, depressão, 
dificuldades respiratórias e vasoconstrição periférica. 
 

 4. Precauções e contra-indicações. 

A descontinuação do tratamento deve ser progressiva e realizada sob vigilância 
médica. 
Devido à presença de sacarose na sua composição, esta solução não deve ser 
administrada a diabéticos. 

 
 5. Interações. 

O metoprolol apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente, com 
ácido acetilsalicílico, teofilina, cimetidina e hidróxido de alumínio. 

 
 6. Sintomas de intoxicação e respetivo tratamento. 

Em caso de sobredosagem podem observar-se um conjunto de sintomas que incluem 
diminuição do ritmo cardíaco, diminuição acentuada da pressão arterial, dificuldades 
respiratórias, insuficiência cardíaca aguda, depressão, confusão e alucinações. 

 
 7. Condições de conservação. 

Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
Conservar a solução no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha de 
alumínio. 
Não utilizar a solução oral de metoprolol após a data de validade indicada no rótulo.  

Contacto dos Serviços Farmacêuticos: 

222 077 500 (extensões 1338 e 1232) 

Contacto dos Serviços Farmacêuticos: 

222 077 500 (extensões 1338 e 1232) 

Contacto dos Serviços Farmacêuticos: 

222 077 500 (extensões 1338 e 1232) 

Contacto dos Serviços Farmacêuticos: 

222 077 500 (extensões 1338 e 1232) 

Anexo 4 – Folheto informativo da Solução oral de Metoprolol a 1mg/mL 
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Suspensão oral de Sildenafil a 2,5 mg/mL 

 1. O que é a suspensão oral de sildenafil a 2,5 mg/ml e para que é utilizada. 

A suspensão contém 2,5 mg de sildenafil por cada mililitro. Contém sacarose e 
parabenos. 
A suspensão oral de sildenafil a 2,5 mg/ml está indicada no tratamento da hipertensão 
arterial pulmonar (pressão sanguínea elevada nos vasos sanguíneos dos pulmões). 

 
 2. Modo de administração e posologia habitual. 

A suspensão é administrada por via oral, com ou sem alimentos. 
Recomenda-se que a medição dos volumes de suspensão seja efetuada com a ajuda 
de uma seringa graduada. A dose e a frequência de sildenafil a administrar deve ser a 
indicada pelo seu médico. 

 
 3. Efeitos secundários mais frequentes. 

Dores de cabeça, febre, náusea, indigestão, vómitos, tosse, dor abdominal, aumento 
das ereções e sensibilidade à luz. 
 

 4. Precauções e contra-indicações. 

A administração da suspensão deve ser interrompida se tiver uma diminuição ou perda 
de visão súbita ou se tiver uma ereção que se prolongue por mais que 4 horas. 
Devido à presença de sacarose na sua composição, a suspensão oral de sildenafil 2,5 
mg/ml não deve ser administrada a diabéticos. 

 
 5. Interações. 

O sildenafil apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente com 
medicamentos contendo hipericão, medicamentos para o tratamento da hipertensão 
pulmonar (como o bosentano e o iloprost) e alguns antibióticos. 

 
 6. Sintomas de intoxicação. 

Em caso de sobredosagem, contacte o seu médico imediatamente.  
Tomar uma dose superior à prevista pode aumentar o risco de efeitos secundários 
conhecidos. 

 
 7. Condições de conservação 

Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
Conservar a suspensão no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha 
de alumínio. 
Não utilizar a suspensão oral de sildenafil após a data de validade indicada no rótulo.  

Contacto dos Serviços Farmacêuticos: 

222 077 500 (extensões 1338 e 1232) 

Anexo 5 – Folheto informativo da Suspensão oral de Sildenafil a 2,5 mg/mL 
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