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Resumo 

 

 O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular Estágio do 5º ano do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. O estágio em farmácia comunitária decorreu durante os meses de Dezembro de 2015 até 

Março de 2016 na Farmácia Dolce Vita, no Porto. 

 O presente relatório é composto por duas partes. Na primeira parte é feita uma breve 

apresentação da farmácia, são descritos o seu funcionamento e a forma é administrada e gerida. 

É também descrito o circuito do medicamento, fazendo-se a distinção entre os vários tipos de 

medicamentos. São também referidos outros tipos de produtos à venda numa farmácia. 

 Na segunda parte do relatório são apresentadas duas doenças (Artrite Reumatoide e 

Dermatite Seborreica) e os respetivos tratamentos. Estes dois temas foram desenvolvidos 

durante o período de estágio e a informação adquirida foi também disponibilizada na forma de 

panfletos. 

 Este estágio teve como objetivo a aquisição de conhecimentos acerca do funcionamento 

de uma farmácia comunitária e das funções e responsabilidades de um farmacêutico. 
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I. Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

1. Introdução 

 Ao longo das últimas décadas, a prática farmacêutica tem-se distanciado do seu foco 

inicial, o medicamento, e tem evoluído para abranger também a assistência ao doente. O papel 

do farmacêutico deixou assim de englobar apenas a preparação de fórmulas magistrais e o 

fornecimento de produtos farmacêuticos para passar a incluir também a prestação de serviços, 

informações e assistência aos doentes. Esta nova abordagem, mais centrada no doente, designa-

se, atualmente, de Cuidados Farmacêuticos (CF). Os CF englobam, mais especificamente, um 

conjunto de processos clínicos tais como a cedência, a indicação, a revisão da terapêutica, a 

educação para a saúde, a farmacovigilância, o seguimento farmacoterapêutico e no âmbito geral 

o uso racional do medicamento. Os principais objetivos dos CF incluem a melhoria dos 

resultados clínicos e a diminuição dos riscos associados ao uso dos medicamentos, de forma a 

manter ou melhorar a qualidade de vida do doente. Este impacto no estado de saúde de cada 

paciente permite melhorar a qualidade e a relação custo-eficácia dos sistemas de saúde [1-2]. 

 Atualmente, a farmácia é considerada como um estabelecimento de saúde de interesse 

público que deve assegurar a continuidade dos cuidados prestados aos doentes. Pela sua 

disponibilidade, facilidade de acesso e aconselhamento gratuito, a farmácia é, muitas vezes, o 

serviço a que os utentes recorrem, numa primeira instância, para tratar de problemas de saúde 

menores. No entanto, a farmácia, através do farmacêutico, também faz o acompanhamento e 

monitorização da terapêutica efetuada pelos utentes mais regulares. Este grande contacto com a 

comunidade tem contribuído para que a farmácia assuma um papel mais notório na adesão à 

terapêutica e na prevenção das reações adversas resultantes da polimedicação, afirmando-se 

cada vez mais como uma unidade imprescindível para o funcionamento completo do sistema de 

saúde [1-3]. 

 Torna-se assim fundamental o estágio curricular, que assinala o fim do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, para preparar o estudante para contactar com os utentes. 

Este estágio tem como objetivo consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, de forma a que o estudante se torne num profissional melhor e mais preparado para lidar 

com a realidade do atendimento ao público.  

 O estágio realizado na Farmácia Dolce Vita (FDV) decorreu no período de 1 de 

Dezembro de 2015 a 31 de Março de 2016, sob a orientação da Dra. Susana Moreira, de acordo 

com a seguinte calendarização: 
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Tabela 1. Calendarização das atividades realizadas na Farmácia Dolce Vita. 

ATIVIDADES Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Integração na equipa da FDV. X    

Receção, conferência e armazenamento 

de produtos. 
X X X X 

Controlo dos PV. X X X X 

Conferência de Receituário.   X X 

Determinação de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos. 
 X X X 

Aquisição de conhecimentos para 

atendimento ao público. 
X X X  

Atendimento ao público com supervisão  X X  

Atendimento ao público com maior 

autonomia 
   X 

 

 

2. Farmácia Dolce Vita 

 A FDV, inicialmente designada Farmácia de Contumil, foi transferida há alguns anos 

para o Centro Comercial Dolce Vita Porto (CCDVP), o que deu origem à sua nova designação. 

A farmácia é, atualmente, propriedade do Dr. José Trigo, estando a Direção Técnica a cargo da 

Dra. Susana Moreira. 

 

2.1. Localização Geográfica 

 A FDV localiza-se no CCDVP, na Rua dos Campeões Europeus, no Porto (Figura 1). A 

farmácia corresponde à loja 0.18 e localiza-se no piso zero do Centro Comercial, junto a uma 

das portas de acesso.  

 O CCDVP localiza-se próximo da estação de Metro Estádio do Dragão, de algumas 

paragens de autocarros e de algumas clínicas. 

 

Figura 1. Localização da Farmácia Dolce Vita. 
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2.2. Perfil dos Utentes 

 Devido à sua localização, os utentes que frequentam a FDV apresentam um perfil 

bastante heterogéneo, nomeadamente a nível de faixa etária, etnia e contexto socioeconómico. 

Muitos dos utentes da FDV são habituais e fidelizados, mas também existem muitos utentes 

ocasionais. Os utentes habituais, na sua maioria, residem ou trabalham nas imediações da 

farmácia e já têm uma ficha de cliente criada. Muitos destes são também idosos polimedicados, 

exigindo um maior acompanhamento por parte dos profissionais da farmácia. Os utentes 

ocasionais são provenientes de consultas nas clínicas das proximidades ou são utentes que, por 

outras razões, se deslocaram até ao CCDVP. Estes utentes podem já vir com receita médica ou 

podem simplesmente vir à procura de aconselhamento farmacêutico. Durante as épocas altas do 

Turismo, e principalmente no Verão, a FDV também recebe muitos turistas à procura de 

aconselhamento para problemas de saúde menores. 

 

2.3. Horário de Funcionamento 

 Devido à sua localização, o horário de funcionamento da FDV é muito semelhante ao 

horário do CCDVP. De segunda-feira a quinta-feira, a farmácia encontra-se aberta das 9:00h às 

22:00h; sextas-feiras e sábados, das 9:00h às 23:00h; e aos domingos, das 10:00 às 20:00h, 

estando sempre aberta nas horas de almoço e de jantar. 

 Por estar inserida no Serviço Permanente da cidade, uma vez por mês, a FDV fica 

encarregada de assegurar o serviço noturno, destacando, para isso, um funcionário. O 

atendimento noturno é feito através de um postigo de atendimento, com acesso fora do CCDVP. 

 

2.4. Organização Física e Funcional 

 Os espaços exterior e interior da FDV respeitam o estabelecido no manual de “Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária”, elaborado pela Ordem dos 

Farmacêuticos, e o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto que estabelece o “Regime 

jurídico das farmácias de oficina” [1, 4].  

 

2.4.1. Caracterização do Espaço Exterior 

 A farmácia encontra-se perfeitamente instalada, junto a uma entrada do CCDVP com 

rampa e escadas, numa zona de fácil acesso e que garante a acessibilidade a todos os utentes, 

incluindo crianças, idosos e portadores de deficiência. Nessa zona existe ainda um postigo de 

atendimento, utilizado apenas nas noites de serviço da farmácia. 

 A fachada da FDV está limpa e em boas condições de conservação. Nela encontram-se, 

facilmente visíveis, a inscrição “FARMÁCIA” e o símbolo “cruz verde” iluminado (Anexo I). 

Na porta de entrada é possível visualizar-se o nome da farmácia, o nome da Diretora Técnica 

(DT), o horário de funcionamento da farmácia e uma lista com as farmácias de serviço. 
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2.4.2. Caracterização do Espaço Interior 

 A FDV possui um ambiente profissional, calmo e confortável, de forma a facilitar o 

atendimento dos utentes e a garantir o bem-estar destes e dos funcionários da farmácia. Todos 

os funcionários encontram-se devidamente identificados por um cartão com nome, fotografia e 

função que desempenham na farmácia [1, 4]. 

 O espaço interior da FDV encontra-se dividido em dois pisos. No primeiro piso, 

encontra-se a área de atendimento ao público, o gabinete de apoio ao utente, o gabinete de 

dermocosmética, a área de receção e verificação de encomendas, o armazém, o vestiário e 

instalações sanitárias (Anexo I). No segundo piso, encontra-se o armazém, dois escritórios, um 

laboratório e instalações sanitárias. 

 A área de atendimento ao público é a zona mais importante da farmácia, onde se 

estabelece o contacto entre os utentes e os profissionais de saúde. Este espaço é amplo, bem 

iluminado e estende-se desde a entrada da farmácia até aos balcões de atendimento. Nesta zona, 

existem quatro postos de atendimento. Cada posto de atendimento possui um computador, uma 

impressora e um leitor ótico de código de barras. O terminal multibanco utilizado para efetuar 

pagamentos é partilhado pelos quatro postos. Estes estão distanciados entre si para permitir ao 

utente privacidade durante o atendimento. Em cada posto de atendimento está ainda afixada 

informação relativa aos serviços farmacêuticos prestados pela FDV e respetivos preços. 

 À entrada da farmácia, existe um dispensador de senhas numeradas, que determinam a 

ordem de atendimento dos utentes (Anexo I). Há ainda, próximo da entrada, uma balança para 

bebés. Desde a entrada até aos postos de atendimento, encontram-se vários lineares com 

produtos de cosmética, de higiene corporal e de puericultura, que se encontram organizados por 

marca e por tipo de produto. Próximo dos balcões de atendimento existe uma gôndola com 

produtos sazonais e/ou em promoção (Anexo II). Nesta zona, existe ainda uma máquina para 

medição automática da pressão arterial e da pulsação e uma balança para medição do peso e da 

altura. Por fim, por trás dos postos de atendimento, encontram-se vários produtos, 

nomeadamente, Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), suplementos 

alimentares, produtos dietéticos e produtos para higiene oral. 

 Próximo da entrada da farmácia, localizam-se os gabinetes de apoio ao utente e de 

dermocosmética. No primeiro, efetua-se a determinação da pressão arterial, com tensiómetro de 

braço, e a determinação de parâmetros bioquímicos em sangue capilar, nomeadamente, glicose, 

triglicerídeos e colesterol. Após observação dos resultados, procede-se ao aconselhamento do 

utente. No segundo, a equipa da FDV ou colaboradores das marcas de produtos cosméticos 

oferecem aconselhamento aos utentes, relativo a problemas de pele. 

 Por trás da zona de atendimento, encontra-se uma área de apoio onde é feita, não só a 

receção e verificação de encomendas, mas também o armazenamento da maior parte dos 

medicamentos. Nesta zona, existe uma porta traseira com acesso ao piso -1 do parque de 
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estacionamento do CCDVP, que é usada para receber ou enviar as encomendas da FDV. Ainda 

nesta área existe um balcão com um computador de apoio ao aprovisionamento e gestão de 

encomendas, uma impressora de etiquetas e um leitor ótico de código de barras. Há também 

uma fotocopiadora, telefones e contentores VALORMED. 

 Após a receção e verificação das encomendas, procede-se ao seu armazenamento. Como 

já foi referido, a maioria dos medicamentos, principalmente os que são sujeitos a receita médica 

(MSRM), é armazenado na área de apoio, do lado oposto ao balcão com o computador 

(Anexo I), num armário com várias gavetas deslizantes. A arrumação dos medicamentos é feita 

tendo em conta a forma farmacêutica (FF), o local de aplicação e o nome comercial do produto. 

Na zona superior do armário encontramos, da esquerda para a direita, ampolas, xaropes e 

suspensões orais, antiparasitários, desinfetantes, e soluções de aplicação tópica. Na zona 

inferior, a maioria das gavetas são ocupadas por FF sólidas, como comprimidos, cápsulas e 

alguns pós para inalação. Das restantes gavetas da zona inferior, uma coluna encontra-se 

ocupada com pomadas, pastas, géis e cremes, e outra coluna de gavetas com colírios e gotas 

orais e nasais. Existem ainda duas gavetas reservadas para FF de aplicação retal ou vaginal, 

outras duas reservadas para FF injetáveis, e uma gaveta para produtos de protocolo da diabetes 

mellitus. Todos estes produtos se encontram devidamente organizados por ordem alfabética, 

dosagem e quantidade dentro da sua divisão. As especialidades farmacêuticas que requerem 

baixas temperaturas, como vacinas, anéis vaginais e insulinas, são armazenadas no frigorífico. 

Os restantes medicamentos, os suplementos alimentares, os dispositivos médicos e as FF em pó 

e em grânulos são guardados em gavetas localizadas atrás dos postos de atendimento. 

 Para garantir a manutenção e o bom estado de conservação dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos, existe um termo-higrómetro para medição da temperatura e humidade 

da farmácia. Os valores medidos são registados todos os dias numa folha própria para o efeito.  

 Os produtos de dermocosmética e de puericultura, por falta de espaço nas prateleiras da 

área de atendimento ao público, poderão ser armazenados no segundo piso da FDV. Neste piso, 

são também guardados os aparelhos medidores de glicemia, destinados aos doentes diabéticos. 

No mesmo piso, encontram-se ainda os escritórios da DT e da Contabilidade, destinados à 

gestão da farmácia e ao arquivo de documentos importantes, e o laboratório. Este último está 

devidamente equipado com todo o material necessário para a preparação de medicamentos 

manipulados. No entanto, a FDV não faz uso dele; quando estes medicamentos são necessários, 

a sua preparação é feita noutra farmácia pertencente ao mesmo proprietário. 

 

2.5. Recursos Humanos 

 Os recursos humanos são essenciais para o funcionamento de qualquer farmácia, e 

devem estar adequados ao contexto em que se inserem, não só em termos de quantidade, mas 

também em termos de qualidade. É ainda essencial um bom espírito de equipa e cooperação 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  6 | 

entre todos os profissionais. No caso da FDV, a equipa de profissionais de saúde é constituída 

por 2 farmacêuticos, 2 técnicos de diagnóstico e terapêutica, e 2 técnicos auxiliares de ação 

farmacêutica. A coordenação desta equipa fica a cargo da DT da FDV, a Dra. Susana Moreira 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Equipa de profissionais de saúde da Farmácia Dolce Vita. 

Nome Função 

Dra. Susana Moreira Diretora Técnica 

Álvaro Bastos Farmacêutico Adjunto 

Maria José Almeida Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Ana Bandeira Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

Alberto Carvalho Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

Rui Alves Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

 

2.6. Fontes de Informação 

 De acordo com o manual de “Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária”, 

é essencial que o farmacêutico tenha acesso a informação atualizada sobre medicamentos, quer 

na forma física ou eletrónica. Essa informação deve sempre incluir indicações terapêuticas, 

contraindicações, interações medicamentosas, posologia e precauções na utilização dos 

medicamentos [1]. Para isso, a FDV tem o Prontuário Terapêutico (PT) e o Resumo das 

Características dos Medicamentos (RCM) sempre acessíveis, caso seja necessária a consulta de 

um destes no processo de cedência de medicamentos ou em qualquer outro momento em que 

existam dúvidas acerca de medicamentos. Recorre-se também à Internet para consultar outras 

fontes de informação, tais como os sites do INFARMED ou da EMA. Outra alternativa são os 

centros de informação, contactáveis por via telefónica, carta ou e-mail, como por exemplo o 

CIM (Centro de Informação do Medicamento), da Ordem dos Farmacêuticos, e o CEDIME 

(Centro de Informação do Medicamento), da Associação Nacional de Farmácias. 

 

2.7. Sistema Informático 

 O sistema informático utilizado pelos profissionais da FDV é 4DigitalCare. O 

4DigitalCare é um software simples e intuitivo, que disponibiliza um conjunto variado de 

funcionalidades essenciais para a gestão eficiente de uma farmácia. O 4DigitalCare possibilita 

não só a gestão de produtos, stocks e inventário, mas também a identificação e rastreio de toda a 

medicação presente na farmácia e da medicação dispensada. Permite ainda a emissão e receção 

de encomendas, a realização de vendas e de devoluções, o controlo dos prazos de validade dos 

produtos farmacêuticos, o registo dos utentes da FDV, a realização de reservas para os utentes, e 

o acesso ao histórico de vendas. Por questões de segurança, são também efetuadas cópias de 
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segurança de toda a atividade diária da FDV e foi atribuído a cada colaborador um “usuário” e 

uma “palavra-passe” diferentes para aceder a este software informático (Anexos III-IV). 

 Durante o meu estágio curricular, aprendi a trabalhar com este software, inicialmente 

com supervisão e no último mês de forma autónoma. A adaptação ao mesmo foi bastante fácil, 

uma vez que este é muito intuitivo. 

 

 

3. Administração e Gestão da Farmácia 

 A situação económico-financeira geral que Portugal atravessa obriga a que os 

responsáveis das farmácias façam um acompanhamento constante do negócio e tomem medidas 

de gestão para enfrentar e ultrapassar esta situação [5]. 

 Administrar e gerir uma farmácia é, atualmente, um exercício complexo e o seu sucesso 

depende da integração das atividades comerciais nas atividades clínicas da farmácia, 

aumentando assim a eficiência desta. Só reunindo e unificando todos os seus recursos é que a 

farmácia se tornará num negócio sustentável, capaz de prestar um serviço de qualidade e que vai 

ao encontro das necessidades da comunidade [6, 7]. 

 

3.1. Gestão de stocks 

 A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é essencial, 

não só para garantir o bom uso e dispensa destes em perfeitas condições aos utentes, mas 

também para garantir a sustentabilidade financeira da farmácia. Uma gestão de stocks eficiente 

deve ser capaz de satisfazer as necessidades dos utentes, evitando ruturas de stock e sem gerar 

excedentes que dificilmente trarão retorno do capital investido. São vários os fatores a ter em 

conta aquando do estabelecimento de um stock, nomeadamente, a capacidade financeira da 

farmácia, o espaço de armazenamento, a rotatividade do produto, a sazonalidade, o número de 

vendas, as campanhas promocionais, as bonificações, a frequência de entregas, as condições de 

pagamento impostas pelos fornecedores ou laboratórios, a publicidade dos produtos nos meios 

de comunicação social, os hábitos de prescrição de médicos de clínicas próximas (Clínica das 

Antas ou Smile Up®) e a concorrência de parafarmácias e outras farmácias nas proximidades. 

 Este processo de gestão encontra-se, atualmente, bastante facilitado pelo sistema 

informático que permite, entre outras funções, a consulta do histórico de vendas e o 

estabelecimento dos stocks máximo e mínimo para cada produto, gerando automaticamente 

propostas de encomendas para os fornecedores, quando se atinge o ponto de encomenda. As 

propostas de encomenda serão depois validadas ou anuladas pelo farmacêutico responsável. 
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3.2. Encomendas 

 Após determinar quais os produtos e a quantidade a encomendar, a farmácia efetua uma 

encomenda aos seus fornecedores. Após a receção, faz o registo informático e confere a 

encomenda. Procedendo posteriormente ao armazenamento dos produtos encomendados.  

 

3.2.1. Realização de Encomendas 

 As encomendas de produtos podem ser efetuadas diretamente a laboratórios da indústria 

farmacêutica ou a armazéns ou cooperativas de distribuição farmacêutica. A escolha de 

fornecedores depende de vários fatores, como por exemplo, descontos ou bónus concedidos, 

condições de pagamento e rapidez de entrega. 

 O principal fornecedor da FDV é a Cooprofar®, empresa de distribuição responsável 

pelo abastecimento diário da farmácia. As encomendas são efetuadas várias vezes ao dia, quer 

por via informática, quer por via telefónica, sendo que a primeira via se destina principalmente a 

encomendas de grande volume para reposição dos stocks de produtos vendidos e à aquisição de 

produtos encomendados pelos utentes, e a segunda via se destina a encomendas urgentes ou à 

aquisição de produtos de pouca rotação. 

 Também são efetuadas, pontualmente, pela FDV, encomendas diretas aos laboratórios. 

Estas estão normalmente reservadas para produtos de dermocosmética, para alguns 

medicamentos, para produtos sazonais ou para produtos com alta rotação. Geralmente, este tipo 

de encomenda apresenta alguns benefícios económicos, como bonificações e descontos 

comerciais, sobretudo para encomendas de grande volume. 

 

3.2.2. Receção e Conferência de Encomendas 

 Nos atos de receção e de conferência das encomendas, deve-se sempre confirmar o 

fornecedor, verificar se os produtos rececionados chegam em boas condições e sem danos, e 

controlar os prazos de validade desses mesmos produtos [1]. 

 As encomendas são entregues na FDV em contentores próprios, identificados com 

códigos internos e com o nome da farmácia. Os contentores com produtos termolábeis são 

revestidos internamente e estão devidamente sinalizados para que esses produtos possam ser 

rapidamente armazenados no frigorífico. As encomendas vêm sempre acompanhadas de faturas 

ou guias de remessa, em duplicado. Para além disso, os estupefacientes e psicotrópicos trazem 

ainda guias de requisição, em duplicado, uma das quais deve ser, posteriormente, enviada de 

volta para o fornecedor com a data, a assinatura da DT e o carimbo da FDV. 

 A receção dos produtos é feita com recurso ao sistema informático, selecionando-se a 

encomenda e procedendo-se à leitura ótica do código de barras de todos os produtos enviados. 

Quando esta não funciona também se pode registar manualmente o código dos produtos. 

Durante este processo deve-se ter em atenção o aspeto das embalagens, o código do produto, a 
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quantidade de embalagens recebida, o preço unitário, o prazo de validade (PV) e as 

bonificações. No final, é conferida a encomenda, comparando-se o que foi registado no sistema 

informático com o que consta na fatura ou guia de remessa. É verificado novamente a 

designação do produto, forma farmacêutica, dose e número de unidades por embalagem, 

quantidade pedida e enviada, PV, preço de venda à farmácia (PVF) e preço de venda ao público 

(PVP), que pode ser atualizado, sempre que haja necessidade. Quando é finalizada a 

encomenda, introduz-se o número e a data da fatura no sistema informático e depois é enviada 

automaticamente uma ordem de impressão de talões dos produtos que se encontram reservados 

pelos clientes. Posteriormente, e apenas quando necessário, procede-se ainda à impressão de 

etiquetas com códigos de barras para alguns dos produtos recebidos. 

 No caso de produtos debitados indevidamente ou de produtos debitados, mas 

inexistentes, efetua-se, sempre que seja oportuno, uma reclamação para o fornecedor,  

 Finalmente, as faturas ou guias de remessa são arquivadas em dossiers para o efeito 

durante um prazo mínimo legal. 

 

3.3. Margens de Comercialização e Preços de Venda ao Público 

 As margens de comercialização e os PVP dos MSRM e dos MNSRM comparticipados 

são reguladas pelo Decreto-Lei 97/2015, de 1 de Junho e pela Portaria n.º 195-C/2015, de 30 de 

Junho. Estes estabelecem que o PVP de um medicamento é composto por preço de venda ao 

armazenista (PVA), margem de comercialização do distribuidor grossista, margem de 

comercialização do retalhista, taxa sobre a comercialização de medicamentos e imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) [8, 9]. Devido à Lei n.º 25/2011, de 16 de Junho, o PVP de todos os 

MSRM vem já marcado nos acondicionamentos primário e secundário [10]. 

 Os restantes produtos são de venda livre e, por isso mesmo, a definição das margens de 

comercialização e do PVP ficam ao critério das farmácias. Por essa razão, esses produtos têm de 

ser marcados com etiquetas com o preço, quando chegam à farmácia. 

 

3.4. Armazenamento 

 O armazenamento é uma etapa essencial para o bom funcionamento de uma farmácia. 

As condições de armazenamento devem garantir uma correta conservação, não só dos 

medicamentos, mas também dos outros produtos da farmácia [1]. Isto constitui um fator crítico 

na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos. 

 Todos os produtos da FDV são armazenados de modo a garantir as condições 

necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. Os medicamentos são 

armazenados separadamente de outros produtos suscetíveis de os alterar e os produtos 

termolábeis são armazenados no frigorífico. O armazém está organizado de forma a permitir 
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condições de rotação de stock, de acordo com a regra “primeiro entrado/primeiro saído”, exceto 

nos casos em que o prazo de validade do medicamento ou produto em causa, o determine. 

 Na FDV, a grande maioria dos MSRM, alguns MNSRM e suplementos alimentares são 

guardados, por ordem alfabética, no armário com gavetas deslizantes do armazém. Os restantes 

medicamentos e suplementos alimentares, os produtos de higiene oral e os dispositivos médicos 

são guardados por trás dos postos de atendimento. Na zona de atendimento encontram-se ainda 

expostos os produtos de dermocosmética e puericultura. 

 O armazenamento de produtos foi a primeira tarefa que realizei durante o estágio 

curricular e que foi bastante importante para me familiarizar, não só com os nomes comerciais 

dos produtos e substâncias ativas, mas também conhecer o local de armazenamento deles, o que 

me permitiu efetuar, posteriormente, atendimentos mais rápidos e eficientes. 

 

3.5. Controlo dos Prazos de Validade 

 O controlo dos prazos de validade é essencial para garantir que não são entregues aos 

utentes medicamentos com a integridade e qualidade comprometidas e/ou com atividade 

terapêutica reduzida. 

 Todos os meses, a FDV verifica os prazos de validade dos seus produtos. Aqueles que 

expiram dentro de três meses são separados dos restantes e poderão ser vendidos, após o utente 

ter sido devidamente informado e concordado com a venda. Os produtos cujo prazo de validade 

está prestes a expirar ou já tenha expirado são devolvidos ao fornecedor ou, quando isso não é 

possível, são descartados para o contentor da VALORMED. Para facilitar a venda dos produtos 

de dermocosmética nesta situação são feitas campanhas promocionais para diminuir os 

prejuízos da farmácia. 

 

3.6. Devoluções 

 Existem vários motivos que podem estar na origem de uma devolução: PV a expirar, 

embalagens danificadas, produtos trocados ou enviados sem terem sido encomendados, e 

produtos que devem ser recolhidos por ordem do INFARMED. Nestes casos, deve proceder-se à 

elaboração de uma nota de devolução onde constam as designações da farmácia e do 

fornecedor, o número da fatura, o produto devolvido e o motivo da devolução. Este documento 

é impresso em triplicado, destinando-se uma cópia à FDV e as outras duas ao fornecedor. Junto 

com as notas de devolução são enviados, para o fornecedor, os produtos. No caso de produtos 

danificados ou encomendados por engano, deve-se, aquando da receção da encomenda, notificar 

o fornecedor por telefone e só depois proceder à emissão da nota de devolução. 

 Para regularizar a situação, o fornecedor procede à troca direta do produto devolvido ou 

emite uma nota de crédito. Se a devolução for recusada, o produto é devolvido à farmácia, 

traduzindo-se numa perda de existências e numa quebra dos produtos no inventário. 
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4. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos 

 A dispensa de medicamentos e outros produtos é o ato profissional em que o 

farmacêutico cede medicamentos, substâncias medicamentosas ou outros aos utentes mediante 

prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica. O farmacêutico 

desempenha um papel fundamental na dispensa de medicamentos, fornecendo aconselhamento 

sobre o uso racional desses medicamentos e monitorizando os utentes. Desta forma, ele 

certifica-se da qualidade, eficácia e segurança do tratamento, garantindo assim a saúde e o bem-

estar do utente [1]. Também na dispensa de outros produtos, o farmacêutico deve assegurar-se 

do seu uso correto por parte dos utentes, garantindo a máxima eficácia do tratamento. 

 No processo de cedência de medicamentos o farmacêutico deve obrigatoriamente dispor 

de acesso físico ou eletrónico ao PT e ao RCM, de forma poder aconselhar melhor o utente. 

Durante o aconselhamento, deve ser discutida, com o utente, informação sobre indicações 

terapêuticas, contraindicações, interações, posologia e precauções de utilização dos 

medicamentos [1]. Devem também ser discutidas outras questões como os preços, as 

comparticipações do Serviço Nacional de Saúde (SNS), as diferenças entre os medicamentos 

originais e os respetivos genéricos, de forma a que o utente possa fazer uma escolha informada e 

que melhor se adapte ao seu contexto socioeconómico [11].  

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos podem 

ser classificados, quanto à dispensa ao público, em MSRM e MNSRM [11]. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, define que estão sujeitos a receita médica 

os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, directa ou indirectamente, mesmo 

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

b) Possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

 c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade ou 

reacções adversas seja indispensável aprofundar; 

 d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 1 

(nº 1, Artigo 114.º) [11] 

 

4.1.1. Prescrição Médica 

 A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica ou, em casos excecionais, por 

via manual, e inclui obrigatoriamente a denominação comum internacional (DCI) da substância 

ativa, a FF, a dosagem, a apresentação e a posologia. Pode ainda incluir, caso o médico 

                                                           
1 Foi respeitada a grafia original do texto, escrito antes da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. 
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considere necessário, uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome do titular 

da autorização de introdução no mercado (AIM), devidamente justificada [11]. 

 O utente tem direito a optar por qualquer medicamento que cumpra a prescrição médica, 

salvo nos casos em que o médico assinale: 

 “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” para medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito. Esta justificação só é permitida para medicamentos identificados na lista do 

INFARMED; 

 “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia” nos casos em que há suspeita 

de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, 

mas identificado por outra denominação comercial; 

 “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

Contudo, nestes casos, o utente pode, mediante assinatura da receita médica, optar por 

medicamentos similares ao prescrito, desde que sejam de preço inferior [11, 12]. 

 O médico também pode prescrever um medicamento por denominação comercial nos 

casos em que o medicamento prescrito contenha uma substância ativa para a qual não existe 

medicamento genérico ou para a qual só existe original de marca e licenças [11]. 

 Em cada receita materializada ou manual (Anexos V-IX) podem ser prescritos, no 

máximo, quatro medicamentos distintos, com um limite de duas embalagens por medicamento e 

um total de quatro embalagens. Nas receitas desmaterializadas, cada linha de prescrição só pode 

incluir um produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis, se se 

tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado. No entanto, no caso de 

medicamentos de dose unitária, estes podem ter até um máximo de quatro embalagens 

prescritas, independentemente do tipo de receita. A validade das receitas médicas é de trinta dias 

(receita normal ou linha de receita normal) ou seis meses (receita renovável ou linha de receita 

contendo medicamentos de tratamento prolongado) a partir da data de prescrição [12]. 

 A receita só é válida se apresentar número de receita; local de prescrição; identificação 

do médico prescritor; nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; entidade 

financeira responsável; DCI da substância ativa; dosagem, FF, dimensão e número de 

embalagens; data de prescrição; assinatura do médico prescritor e, se aplicável, designação 

comercial e regime especial de comparticipação [12, 13]. 

 Existem vários tipos de receitas, que são identificadas por uma sigla, de acordo com a 

tabela 3. 

 

 

 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  13 | 

Tabela 3. Tipos de receita médica [12]. 

Receitas Materializadas Receitas Desmaterializadas 

RN Prescrição de medicamentos LN Linha de prescrição de medicamentos 

RE 
Prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo 
LE 

Linha de prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo 

MM Prescrição de medicamentos manipulados LMM 
Linha de prescrição de medicamentos 

manipulados 

MA 
Prescrição de medicamentos alergénios 

destinados a um doente específico 
LMA 

Linha de prescrição de medicamentos 

alergénios destinados a um doente 

específico 

EU 
Prescrição de medicamentos para 

aquisição noutro Estado-membro 
--- --- 

MDT Prescrição de produtos dietéticos LMDT 
Linha de prescrição de produtos 

dietéticos 

MDB 
Prescrição de produtos para autocontrolo 

da diabetes mellitus 
LMDB 

Linha de prescrição de produtos para 

autocontrolo da diabetes mellitus 

CE Prescrição de câmaras expansoras LCE 
Linha de prescrição de câmaras 

expansoras 

OUT 

Prescrição de outros produtos 

(cosméticos, suplementos alimentares, 

etc.) 
LOUT 

Linha de prescrição de outros produtos 

(cosméticos, suplementos alimentares, 

etc.) 

 

4.1.2. O Ato de Cedência de Medicamentos 

 Após receber a prescrição, o farmacêutico deve confirmar a sua validade/autenticidade, 

verificando sempre a data de prescrição, o PV da receita e a assinatura do médico prescritor. 

Caso a prescrição seja válida, o farmacêutico procede à avaliação farmacoterapêutica e entrega 

dos produtos prescritos, verificando sempre os PV e fornecendo ao utente as informações 

clínicas necessárias. O farmacêutico deve sempre assegurar-se que o utente compreende as 

informações transmitidas na farmácia e que vêm nos folhetos informativos [1]. O guia de 

tratamento deve ser depois entregue ao utente. 

 Os medicamentos dispensados são registados no sistema informático e, no caso das 

receitas materializadas, procede-se à impressão do documento para faturação no verso da receita 

(Anexo VIII), que tem de ser assinado pelo utente e pelo farmacêutico, datado e carimbado. No 

caso das receitas desmaterializadas, é necessário inserir, no sistema informático, o código de 

acesso presente na guia de tratamento do utente (Anexo IX). Também é possível aceder à 

prescrição através do cartão do cidadão. Quando o cartão é introduzido num leitor Smart Card, 

torna-se possível visualizar no computador, não só a receita médica, mas também os dados de 

identificação do utente. Por fim, é efetuado o pagamento, se aplicável, e emitida a fatura.  
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4.1.3. Regimes de Comparticipação 

 A legislação atualmente em vigor prevê a possibilidade de comparticipação pelo SNS 

de medicamentos, através de um regime geral e de um regime especial (para determinadas 

patologias ou grupos de doentes), e de outras tecnologias de saúde [12, 15]. 

 A Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de Junho, estabelece que a comparticipação do Estado 

no preço dos medicamentos, em regime geral, é feita de acordo com os seguintes escalões: 

a) O escalão A é de 90 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

b) O escalão B é de 69 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

c) O escalão C é de 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

d) O escalão D é de 15 % do preço de venda ao público dos medicamentos. 

(nº1 do Artigo 2.º) [14] 

 O regime especial de comparticipação é aplicado em prescrições médicas para 

pensionistas ou para patologias ou grupos especiais de utentes [12, 15]. 

 No caso dos pensionistas, a percentagem comparticipada pelo Estado (referida 

anteriormente) é acrescida de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes escalões. No caso 

de o PVP dos medicamentos ser igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do grupo 

homogéneo em que se inserem, os pensionistas têm direito a uma comparticipação de 95% por 

parte do Estado, independentemente do escalão em que se inserem [12, 15]. 

 No caso de patologias ou grupos especiais de utentes, a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos é definida por diplomas do Governo, que devem vir sempre 

mencionados na receita (Tabela 4). A comparticipação do medicamento pode ser restringida a 

determinadas indicações terapêuticas fixadas no diploma [12, 15].  

 

Tabela 4. Regimes de comparticipação para patologias ou grupos especiais de utentes [16]. 

Patologia Especial Âmbito Compart. Legislação 

Paramiloidose Todos os medicamentos 100% 
Despacho n.º 4521/2001 

(2ª série), de 31/1 

Lúpus Medicamentos comparticipados 100% 
Despacho n.º 11387-A/2003 

(2ª série), de 23/5 

Hemofilia Medicamentos comparticipados 100% 
Despacho n.º 11387-A/2003 

(2ª série), de 23/5 

Hemoglobinopatias Medicamentos comparticipados 100% 
Despacho n.º 11387-A/2003 

(2ª série), de 23/5 

Doença de 

Alzheimer 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 13020/2011 

(2ª série), de 20 de Setembro 

37% 

(quando 

prescrito por 

neurologistas; 

psiquiatras) 

Despacho nº 13020/2011, 

de 20/09 

Psicose Maníaco- 

-Depressiva 

Priadel 

(carbonato de lítio) 
100% Despacho n.º 21094/99, de 14/9 
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Doença 

Inflamatória 

Intestinal 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 1234/2007 

(2ª série), de 29 de Dezembro de 

2006 

90% 

(quando 

prescrito por 

médico 

especialista) 

Despacho n.º 1234/2007, 

de 29/12/2006 

Artrite Reumatoide 

e Espondilite 

Anquilosante 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho n.º 14123/2009 

(2ª série), de 12 de Junho 

69% 
Despacho n.º 14123/2009 

(2ª série), de 12/06 

Dor Oncológica 

Moderada a Forte 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 10279/2008 

(2ª série), de 11 de Março de 2008 

90% 
Despacho nº 10279/2008, 

de 11/03 

Dor Crónica Não 

Oncológica 

Moderada a Forte 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 10280/2008 

(2ª série), de 11 de Março de 2008 

90% 
Despacho nº 10280/2008, 

de 11/03 

Procriação 

Medicamente 

Assistida 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho n.º 10910/2009, 

de 22 de Abril 

69% 
Despacho n.º 10910/2009, 

de 22/04 

Psoríase 
Medicamentos mencionados 

em [17] 
90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 

Ictiose 

Medicamentos referidos em 13.3.1, 

13.3.2 - Medicam. queratolíticos e 

antipsoriáticos - e 13.4.2.2 - 

Medicamentos usados em afeções 

cutâneas - do Grupo 13 do Escalão 

C da tabela anexa à Portaria n.º 

78/2014, de 3 de Abril 

90% 
Despacho n.º 5635-A/2014, 

de 24/04 

 

 Também os utentes que beneficiam de comparticipação em regime de 

complementaridade, têm também direito a uma comparticipação acrescida. 

 

4.1.4. Processamento do Receituário e Faturação 

 Com o objetivo de centralizar, a nível nacional, a conferência de faturas para pagamento 

pelo SNS, o Ministério da Saúde criou o Centro de Conferência de Faturas (CCF). O CCF está a 

cargo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) tem como foco principal a 

conferência do Receituário de Medicamentos Comparticipados pelo SNS [18]. 

 Mensalmente, para efeitos de faturação, em formato papel, a FDV envia, para o CCF, as 

receitas médicas, acompanhadas da fatura (em quadruplicado), relação resumo de lotes e 

verbetes de identificação de lotes. Antes de serem enviadas, as receitas médicas são agrupadas 

de acordo com o tipo a que pertencem, conferidas e corrigidas pelo pessoal da FDV e 

organizadas em lotes que contêm até 30 receitas [18]. 

 As farmácias têm de enviar toda a documentação até ao dia 10 do mês seguinte a que 

esta respeita, para que a sua conferência e pagamento sejam efetuados. A Administração 

Regional de Saúde (ARS) do Norte devolve à farmácia dois duplicados da fatura global 
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devidamente carimbados como comprovativos da receção. No caso das receitas médicas 

desmaterializadas, o envio dos documentos contabilísticos é substituído pelo envio em formato 

desmaterializado. Adicionalmente, a farmácia envia, em substituição da fatura física, uma guia 

de fatura eletrónica [18]. 

 Quando o utente beneficia de um regime de comparticipação de complementaridade, 

como SAMS ou CGD, é necessário enviar também, até ao sexto dia útil de cada mês, as receitas 

para a Associação de Farmácias de Portugal (AFP), que as encaminha para os respetivos 

organismos. 

 Após a validação e contabilização da fatura mensal, o Estado, através da ARS do Norte, 

e os outros organismos, através da AFP, procedem ao pagamento dos montantes, no dia 10 ou 

no sexto dia útil do mês seguinte, respetivamente.  

 

4.2. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 São considerados como medicamentos psicotrópicos e estupefacientes todos aqueles 

que contêm as substâncias ativas referidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. Estas 

substâncias atuam diretamente, como estimulantes ou depressoras, no sistema nervoso central, 

podendo induzir habituação e dependência física e psíquica. Por essas razões, e, de acordo com 

convenções da Organização das Nações Unidas, são sujeitas a um controlo rigoroso por parte do 

INFARMED [12, 19]. 

 A aquisição e armazenamento destes medicamentos é efetuada da mesma forma que os 

restantes medicamentos da farmácia. No entanto, quando é recebida a encomenda, a fatura vem 

acompanhada de um documento comprovativo de receção (um original e uma cópia). Após 

assinatura da DT e do carimbo da FDV, o documento original é arquivado na farmácia, durante 

pelo menos três anos, e a cópia é enviada para o fornecedor como garantia de entrega dos 

medicamentos. 

 Estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente (a receita não pode conter 

outros medicamentos) numa receita do tipo RE ou linha prescrição desmaterializada do tipo LE. 

No ato de cedência do medicamento, o farmacêutico regista informaticamente a identificação do 

doente e do seu representante (nome; data de nascimento, número e data do bilhete de 

identidade/carta de condução/cartão do cidadão), o número da prescrição, a identificação da 

farmácia o número de registo e a quantidade de medicamento dispensada e a data da dispensa. 

Se tiver dúvidas sobre a identidade do utente ou da autenticidade da receita, o farmacêutico não 

deve vender o medicamento [12]. 

 Os dados registados pela farmácia aquando da dispensa são comunicados à Base de 

Dados Nacional de Prescrições, pelo que o controlo destes medicamentos é feito 
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informaticamente. Mensalmente, a farmácia também envia o registo de movimentos deste tipo 

de medicamentos ao INFARMED, para fins de controlo e fiscalização [12].  

 

4.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os MNSRM são todos 

aqueles que não preenchem as condições dos MSRM, não constituindo um risco para a saúde do 

doente ou da comunidade [11]. Assim, os MNSRM destinam-se ao tratamento de problemas de 

saúde ligeiros e sem gravidade. Como são utilizados há longos anos e têm um perfil de 

segurança bem conhecido, podem ser publicitados, escolhidos livremente e comprados sem 

receita médica pelo público [20]. Os MNSRM podem ser vendidos em farmácia ou em locais de 

venda autorizados [11]. 

 Estes medicamentos são cedidos em situações de automedicação ou de indicação 

farmacêutica. Em ambos os casos, o farmacêutico deve assegurar-se de que possui informação 

suficiente para avaliar corretamente o problema de saúde específico de cada utente e deve 

fornecer as informações e aconselhamento necessário para garantir o uso racional do 

medicamento. O farmacêutico pode também aconselhar um tratamento não farmacológico ou 

outro tipo de produtos que não sejam medicamentos. No caso de os sintomas poderem estar 

associados a uma patologia grave, o utente deve ser aconselhado a procurar um médico [1]. 

 Quer em automedicação, quer em indicação farmacêutica, durante o meu estágio, os 

MNSRM mais procurados eram para o tratamento dos sintomas da gripe ou constipação (como 

Cêgripe®, Antigrippine®, Griponal® e ILVICO N®), seguido dos MNSRM para o tratamento 

da tosse seca (como os xaropes Bisoltussin® e Oxolamina®) ou da tosse com expetoração 

(como os xaropes Bisolvon® e Mucosolvan®). Também era comum a venda de comprimidos 

de paracetamol ou ibuprofeno aos utentes para terem em casa em casos de emergência, bem 

como antiácidos (como Rennie® ou Gaviscon®). Quando comprados medicamentos contendo 

paracetamol ou ibuprofeno em conjunto com MNSRM para gripe ou constipação, era sempre 

feita a advertência ao utente de que não podia tomar os dois ao mesmo tempo. Também era 

comum a compra de descongestionantes nasais em gotas ou soluções de pulverização nasal 

(como Vibrocil® ou Allergodil®). Ocasionalmente, também apareciam casos de utentes com 

lesões musculares de pouca gravidade que procuravam géis (Voltaren Emulgel®) ou emplastros 

medicamentosos/pensos impregnados com anti-inflamatórios (como Transact Lat®). 

 Independentemente do tipo de MNSRM dispensado, era sempre feito o aconselhamento 

aos utentes sobre posologia, intervalo entre tomas/utilização, duração do tratamento e 

contraindicações, mesmo em casos de automedicação. 
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4.4. Medicamentos Manipulados 

 Considera-se como medicamento manipulado qualquer fórmula magistral (quando são 

preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina) ou preparado oficinal (quando o medicamento é preparado segundo indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou formulário) preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico [21]. Estes medicamentos são importantes para preencher 

lacunas no mercado, quer em termos de substância ativa, quer em termos de FF. Para além 

disso, também permitem a adaptação de dosagens ou FF a populações específicas (pediatria e 

geriatria). Estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente em receita do tipo MM 

(prescrição materializada) ou linha de prescrição LMM (prescrição desmaterializada) [12]. 

 Na FDV, não são preparados medicamentos manipulados; quando são necessários, a sua 

preparação é feita noutra farmácia pertencente ao mesmo proprietário, a Farmácia do Parque. O 

medicamento manipulado mais vendido na FDV é a solução de minoxidil a 5% para tratamento 

da alopecia. 

 

4.5. Dispositivos Médicos 

 O Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, define dispositivo médico como «qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente 

para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada 

por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência; 

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

iv) Controlo da concepção;» 2 [22]. 

 Os dispositivos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus têm de ser prescritos 

isoladamente em receita do tipo MDB (prescrição materializada) ou linha de prescrição LMDB 

(prescrição desmaterializada) [12]. Estes dispositivos, que incluem, por exemplo, tiras-teste para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, agulhas, seringas e lancetas. Para além destes, 

são ainda comercializados outro tipo de dispositivos como nebulizadores, algodão hidrófilo ou 

termómetros. Os dispositivos mais vendidos na FDV, durante o meu estágio, foram as tiras-teste 

para determinação da glicemia (como as tiras Accu-Chek® ou Bayer BREEZE2®). 

                                                           
2 Foi respeitada a grafia original do texto, escrito antes da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. 
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4.6. Medicamentos de Uso Veterinário 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de Outubro, um medicamento 

veterinário é «toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que 

possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-

veterinário ou, exercendo uma acção farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas» 3 [23]. Estes medicamentos, se usados corretamente, 

são importantes para garantir, não só o bem-estar do animal, mas também a proteção da saúde 

pública e animal. Neste sentido, torna-se importante que o farmacêutico conheça bem estes 

medicamentos e seja capaz de aconselhar corretamente o utente acerca da sua utilização. 

 Durante o meu estágio, os medicamentos de uso veterinário com maior procura eram os 

antiparasitários internos e externos, destacando-se o antiparasitário externo FRONTLINE® 

COMBO. Na compra destes medicamentos, as dúvidas mais frequentes dos utentes eram acerca 

das quantidades a utilizar e dos intervalos de tempo para repetir o tratamento. 

 

4.7. Outros Produtos 

 Estes produtos não necessitam de uma receita médica para puderem ser dispensados ao 

público. No entanto, em caso de prescrição médica, esta deve ser feita em receita médica isolada 

do tipo OUT (prescrição materializada) ou linha de prescrição do tipo LOUT (prescrição 

desmaterializada) [12]. 

 

4.7.1. Suplementos Alimentares 

 Os suplementos alimentares constituem fontes concentradas de determinadas 

substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, sós ou combinadas, que 

incluem vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e 

extratos de ervas [24].  

 Na FDV, os suplementos alimentares tinham bastante procura, principalmente para 

combater a fadiga (como Magnesium-OK®), para aumentar a concentração e fortalecer a 

memória (como suplementos da gama Cerebrum®), para emagrecimento (como BioActivo 

Crómio®) e multivitamínicos (como os suplementos da gama Centrum®). Muitas vezes os 

utentes não tinham nenhum suplemento específico em mente, apenas se queixavam de fadiga. 

Nestes casos era sempre aconselhado um suplemento com magnésio, como Magnesium OK® e 

eram fornecidas informações acerca da posologia e intervalos entre tomas. Também era comum 

aparecerem estudantes ou os seus pais a pedirem suplementos para os ajudarem nos estudos. 

Normalmente, eram aconselhados a tomar Cerebrum® Student ou Acutil®, todavia, durante as 

                                                           
3 Foi respeitada a grafia original do texto, escrito antes da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. 
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épocas de testes ou exames, era aconselhado Cerebrum® Shot, durante um curto período de 

tempo, normalmente a semana anterior ao teste ou exame, para terem um maior rendimento a 

estudar. Alguns utentes mais idosos procuravam multivitamínicos, normalmente Centrum® 

Homem 50+ ou Mulher 50+ para suplementar a sua alimentação. 

 

4.7.2. Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal 

 Um produto de cosmética e higiene corporal é «qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspecto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais» 4 [25]. Muitas vezes estes podem ser recomendados pelo farmacêutico, isoladamente 

ou como complemento, no tratamento de um problema menor. 

 Na FDV, são comercializados vários tipos de produtos cosméticos e de higiene 

corporal, de várias marcas como Avène®, La Roche-Posay®, Bioderma®, Caudalie®, Roc®, 

Lierac®, Uriage® e Klorane®. No entanto, entre os produtos mais procurados pelo público, 

destacam-se aqueles para tratamento antirrugas, da acne, da rosácea ou da dermatite seborreica. 

Os produtos Avène da gama Ysthéal Anti-envelhecimento eram bastantes vendidos durante o 

meu estágio e, por isso, tive a oportunidade de aconselhar os utentes. Também aconselhei aos 

utentes alguns produtos da gama Bioderma®, como águas micelares e cremes para acne. 

 

4.7.3. Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

 O Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de Janeiro, define como artigo de puericultura 

«qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a 

sucção das crianças» [26]. Na FDV, é possível encontrar vários destes produtos à venda, como 

por exemplo chupetas, biberões, formulações de leite em pó e fraldas. Também há vários 

cosméticos e produtos de higiene corporal infantis (como produtos da gama Mustela®). 

 Existem também alguns produtos da área da obstetrícia, sendo os cremes de hidratação 

e prevenção de estrias (como o creme Velastisa® da ISDIN®) e lanolina (como o creme 

PureLan100® da Medela®) os produtos com maior procura. 

 

 

 

 

                                                           
4 Foi respeitada a grafia original do texto, escrito antes da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. 
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5. Relacionamento com os Utentes 

 Um bom relacionamento com os utentes é fundamental no exercício da profissão do 

farmacêutico comunitário. Nesta relação, o farmacêutico adota um papel de comunicador, de 

modo a promover a saúde pública e o uso racional do medicamento. Um aspeto importante 

nesta relação é a privacidade do utente, sem a qual este não teria confiança para expor os seus 

problemas e fornecer informações pessoais. O farmacêutico deve sempre criar um diálogo com 

o utente e deixá-lo à vontade para colocar diversas questões, de forma a esclarecer o utente e 

garantir que ele compreende toda a informação importante acerca do medicamento e da 

patologia em causa. Outros aspetos importantes da relação farmacêutico-utente são a simpatia, a 

empatia e a assertividade. O farmacêutico deve ainda ser capaz de fornecer informações 

personalizadas de acordo com os diferentes padrões culturais e comportamentais e, sempre que 

possível, em conformidade com o estado fisiológico ou patológico de cada utente [1, 27]. 

 Toda esta relação envolve formas de comunicação mais ou menos complexas, cujo 

objetivo final é a formação pedagógica do utente, que deve ser capaz de entender os termos 

utilizados pelo farmacêutico de uma forma clara e coerente, criando-se assim uma maior 

pré-disposição para o cumprimento integral da terapêutica prescrita [27]. 

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de interagir com utentes e desenvolver 

competências, principalmente ao nível da comunicação, importantes para o estabelecimento da 

relação farmacêutico-utente. 

 

6. Serviços Prestados pela Farmácia 

 A FDV tem disponível um conjunto alargado de serviços disponíveis ao público, que 

incluem determinações do peso e altura, da pressão arterial e pulsação, de parâmetros 

bioquímicos, recolha de medicamentos usados ou com PV expirado para a VALORMED e 

recolha de radiografias.  

 

6.1. Determinação do Peso e da Altura 

 Na FDV, existe uma balança para determinação do peso e da altura. Para além disso, a 

balança faz o cálculo do índice de massa corporal (IMC) e imprime um talão com os resultados 

(peso, altura e IMC) e os valores de referência do IMC para que os utentes possam verificar se 

se encontram com o peso ideal. Apesar de não ser necessário, é prática comum ir um 

funcionário da FDV auxiliar o utente durante a utilização da balança e para esclarecimento de 

dúvidas. 

 

6.2. Determinação da Pressão Arterial e Pulsação 

 Este é o serviço mais requisitado na FDV e a maioria dos utentes que o utilizam são 

idosos hipertensos que necessitam de fazer a monitorização da terapêutica. Ocasionalmente, os 
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utentes incluem também grávidas, indivíduos sujeitos a intervenções cirúrgicas recentes, 

indivíduos em que o médico solicitou determinações frequentes, ou indivíduos afligidos por um 

mal-estar súbito. 

 A determinação destes parâmetros pode ser feita na área de atendimento, numa máquina 

para medição automática da pressão arterial e da pulsação. Mais uma vez, apesar de não ser 

necessário, há sempre um funcionário da FDV que vai auxiliar o utente na utilização da 

máquina e esclarecer qualquer dúvida que este possa ter. No final da medição, a máquina 

imprime um talão com a pressão arterial sistólica, com a pressão arterial diastólica e com a 

pulsação. No talão vêm ainda os valores de referência da pressão arterial. A determinação pode 

também ser feita por um funcionário da FDV, no gabinete de apoio ao utente, com recurso a um 

tensiómetro de braço, que determina a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica e a 

pulsação. Neste caso, os resultados são registados numa folha própria, pelo funcionário, que é 

entregue ao utente. Neste caso, o funcionário discute com o utente se os valores estão ou não 

dentro dos parâmetros e aconselha-o acerca do que achar necessário. 

 Independentemente do material utilizado para efetuar as medições, é sempre discutido 

com o utente o motivo da medição, se toma algum medicamento para diminuir a pressão 

arterial, o que consumiu antes da medição, etc. Antes de efetuar a medição, o utente é sempre 

aconselhado a descansar um pouco, para garantir que os resultados obtidos não são 

influenciados por atividade física recente. 

 

6.3. Determinação de Parâmetros Bioquímicos 

 Na FDV, no gabinete de apoio ao utente, é possível efetuar a determinação de vários 

parâmetros bioquímicos em sangue capilar, nomeadamente, glicose, triglicerídeos e colesterol. 

 Após a determinação destes parâmetros, com recurso a aparelhos próprios, os resultados 

são sempre discutidos com o utente e são referidos os valores de referência. Também, nestes 

casos, os resultados são registados numa folha própria que é entregue ao utente. 

 

6.4. VALORMED 

 A VALORMED é responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. Mais especificamente, a VALORMED faz a recolha de 

medicamentos fora do prazo; materiais utilizados no acondicionamento e embalagens dos 

produtos adquiridos (como cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, bisnagas, 

ampolas) mesmo que contenham restos de medicamentos; acessórios utilizados para facilitar a 

administração dos medicamentos (como colheres, copos, seringas doseadoras, conta-gotas, 

cânulas) [28, 29]. 

 A FDV tem sempre um contentor VALORMED para onde são descartados os 

medicamentos ou outros resíduos entregues pelos utentes. Os contentores cheios são depois 
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devolvidos ao fornecedor (Cooprofar®), que por sua vez os entrega à VALORMED para 

reciclagem.  

 

6.5. Recolha de Radiografias 

 Na FDV também se faz a recolha de radiografias que são posteriormente entregues à 

AMI para reaproveitamento dos sais de prata. A reciclagem da prata contida nas radiografias 

permite evitar a deposição deste tipo de resíduo em aterro e garante a preservação dos recursos 

naturais, ao mesmo tempo que permite o financiamento dos projetos da AMI. 

 Muitas vezes, os utentes entregam, para além das radiografias, outros exames. Por isso é 

necessário fazer a separação e seleção das radiografias antes de a AMI enviar um funcionário 

para as recolher. 

 

 

7. Conclusão 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de compreender como funciona uma farmácia 

comunitária e quais as diversas tarefas desempenhadas por todos os funcionários. Aprofundei 

também os meus conhecimentos acerca dos vários fármacos utilizados em farmácia comunitária 

e tomei conhecimento de outros fármacos que não são mencionados nas aulas do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, quer por serem utilizados para o tratamento de doenças 

que não são abordadas de forma tão aprofundada, quer por serem fármacos relativamente 

recentes. 

 Também pude observar e compreender quais as funções e responsabilidades de um 

farmacêutico e tomar consciência da multidisciplinaridade de atividades que são da competência 

do farmacêutico e de como o seu papel é imprescindível para o bem-estar dos utentes e da 

comunidade. 

 O atendimento ao público também me permitiu desenvolver competências, 

principalmente ao nível da comunicação, que são importantes para estabelecer um bom 

relacionamento com os utentes. 

 Em conclusão, para além de ter sido uma experiência muito gratificante, este estágio 

veio sem dúvida preencher as lacunas deixadas pela formação académica obtida até à data. 
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II. Casos de Estudo 

 

CASO I: ARTRITE REUMATOIDE 

 

1. Introdução 

 As doenças reumáticas são doenças incapacitantes, que podem limitar gestos diários dos 

doentes. Gestos como abrir uma porta ou calçar sapatos podem ser verdadeiros desafios. A 

artrite reumatoide (AR) é uma das doenças reumáticas mais comuns e quando não é detetada e 

tratada precocemente pode originar deformações ósseas graves e contribuir para a diminuição da 

esperança de vida dos doentes. Por essa razão, achei importante a escolha deste tema, não só 

para esclarecer as dúvidas dos doentes, mas também para que os outros utentes passem a estar 

atentos a sinais e sintomas desta doença, cujo prognóstico melhora com o tratamento precoce 

 A AR é uma doença sistémica, inflamatória e autoimune, de etiologia desconhecida. 

Afeta entre 0,5% e 1% da população adulta dos países desenvolvidos, com 5 a 50 por 100 000 

casos novos anualmente e um rácio mulher/homem de 3:1 [30]. Em Portugal, estima-se que a 

prevalência desta doença varie entre 0,5% e 1,5%, com um rácio mulher/homem de 4:1 [31-33]. 

Apesar de a doença poder afetar indivíduos em qualquer faixa etária, é mais comum aparecer 

entre os 40 e os 70 anos de idade [30, 34]. Dez anos após o aparecimento da doença, pelo menos 

50% dos doentes, nos países desenvolvidos, são incapazes de manter um emprego a tempo 

inteiro [35]. O grau de incapacidade associado a esta e outras doenças reumáticas tem um 

grande impacto na qualidade de vida dos doentes e suas famílias e está associado a custos 

elevados para o SNS e para a sociedade em geral [31]. 

 A AR é uma doença crónica, que provoca dor, rigidez e inchaço das articulações, 

podendo resultar em graves deformações e limitação de movimentos. Apesar de poder afetar 

qualquer articulação, as pequenas articulações das mãos e dos pés são, na maioria das vezes, as 

mais afetadas. A inflamação pode, por vezes, afetar também os órgãos, como os olhos ou os 

pulmões [34]. No entanto, se tratada precoce e eficazmente, a AR tem um bom prognóstico. Nos 

últimos anos, houve uma melhoria substancial no tratamento desta doença, devido ao uso mais 

eficaz dos medicamentos já existentes e ao aparecimento de novos medicamentos [33]. 

 

2. Manifestações Clínicas 

 A apresentação clínica da AR pode ser muito variável, contudo a inflamação das 

articulações (mais especificamente da membrana sinovial) é uma característica fundamental da 

doença, que provoca edema, dor e, por vezes, rubor e calor. A doença manifesta-se inicialmente 

como uma poliartrite simétrica (afeta mais de quatro articulações, nos dois lados do corpo), 

afetando as articulações das mãos e dos pés e, com a progressão da doença, as articulações dos 

ombros, cotovelos, ancas e joelhos (Anexo XII). Também a primeira articulação cervical, entre 
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a primeira e segunda vértebras cervicais, pode ser afetada pela AR, o que poderá resultar em 

instabilidade da coluna cervical. A AR causa também rigidez (sensação de “prisão” de 

movimentos), especialmente no início da manhã, que pode durar entre uma a duas horas e vai 

diminuindo ao longo do dia. A rigidez também se pode manifestar após períodos de repouso 

prolongado. Com o tempo, a deterioração progressiva das articulações afetadas pode levar a 

deformidades. Pode ocorrer também perda de massa muscular por atrofia, que progressivamente 

leva a dificuldades motoras [33, 34, 36]. 

 Para além dos sintomas articulares, também são comuns a fadiga, a febre, os suores e a 

perda de apetite [33, 34, 36]. Os sinais mais comuns incluem a presença de hepatomegalia 

discreta e enzimas hepáticas elevadas [33]. 

 Outras manifestações de AR incluem síndrome de Sjogren (secura dos olhos, boca, pele, 

etc.), úlceras de perna e lesões cutâneas eritematosas, compressão dos nervos periféricos 

provocada pelo edema (sendo mais comum a “síndrome do túnel cárpico”) e nódulos 

reumatoides (Anexo XII). Os nódulos aparecem normalmente nas regiões de maior atrito da 

pele, como os cotovelos e a zona dorsal dos dedos das mãos e dos pés, mas também podem 

aparecer nos órgãos internos. Mais raramente, pode ocorrer também inflamação pleural e das 

vias aéreas, inflamação do pericárdio e nefropatia tóxica (devido à toma de AINEs) [33, 36]. 

 Podem ainda ocorrer, devido à AR, distúrbios da tiroide, osteoporose e depressão [33]. 

 

3. Etiologia e Fatores de Risco 

 A causa exata da AR ainda é desconhecida, porém, já foram descobertos vários fatores 

de risco que poderão propiciar o aparecimento desta doença. A teoria mais aceite propõe que 

esta resulte da exposição de um indivíduo geneticamente suscetível a um determinado fator 

ambiental [33, 37, 38]. 

 As mulheres parecem ter maior predisposição do que os homens para o 

desenvolvimento de AR, o que poderá estar relacionado com fatores hormonais. 

Independentemente do sexo, a AR é mais comum em indivíduos com cerca de 60 anos [37-39]. 

 Entre os fatores genéticos ligados ao desenvolvimento desta doença destacam-se 

variações dos genes HLA (Human Leukocyte Antigen) – o complexo maior de 

histocompatibilidade (MHC - Major Histocompatibility Complex) em humanos [37-39]. Os 

genes HLA codificam proteínas que são essenciais para o correto funcionamento do sistema 

imunitário [39]. Alterações nos alelos de alguns dos genes HLA têm sido associadas a uma 

maior probabilidade de desenvolvimento de AR, principalmente nos alelos DRB1*0401 e 

DRB1*0404 do gene HLA-DRB1 [30, 37, 38]. Pensa-se que as alterações no gene HLA-DRB1 

afetam, não só a suscetibilidade, mas também a severidade da doença, especialmente quando os 

indivíduos têm auto-anticorpos fator reumatoide (RF) e anti-citrulina (anti-CCP). O gene 

PTPN22 também tem sido associado a um risco aumentado de desenvolvimento de AR [37-43]. 
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A proteína PTPN22 está envolvida na sinalização, ajudando a controlar a atividade dos 

linfócitos T e B do sistema imunitário [40, 41]. Atualmente, não foram ainda encontradas fortes 

evidências de que alterações noutros genes aumentem significativamente o risco de 

desenvolvimento de AR [39, 43]. 

 Outras alterações, a nível genético, incluem alterações na acetilação das histonas e na 

metilação do DNA, que influenciam a biologia dos fibroblastos e leucócitos sinoviais. 

Alterações dos microRNAs também poderão resultar na desregulação das respostas celulares, 

contribuindo para o aparecimento de AR [42]. 

 Existem ainda vários fatores ambientais que aumentam a probabilidade de 

desenvolvimento de AR. O tabaco é o principal fator de risco ambiental, que aumenta 

moderadamente essa probabilidade, principalmente se existir uma alteração no gene 

HLA-DBR1 [37, 38, 43]. Também a exposição a fumo de tabaco durante a infância parece 

aumentar o risco de desenvolvimento de AR [37]. Outros fatores incluem infeções virais, como 

o parvovirus e o vírus Epstein-Barr, e infeções bacterianas, causadas por organismos como 

Proteus e Mycoplasma. O próprio microbioma gastrointestinal, dependendo dos 

microrganismos presentes, pode despoletar uma reação autoimune que provoca AR [38]. Alguns 

casos surgem esporadicamente depois de vacinações para rubéola, tétano, hepatite B e influenza 

[44]. Também o consumo de cafeína e vitamina D poderão ser fatores de risco [37, 44].  

 A doença periodontal está também associada ao risco de desenvolvimento de AR. 

Pensa-se que a bactéria Porphyromonas gingivalis promove citrulinização aberrante das 

proteínas da mucosa, com perda da tolerância a péptidos citrulinados. São assim desencadeados 

processos inflamatórios e autoimunes, que também estão presentes na AR [38, 42].  

 Por outro lado, mulheres que tomam contracetivos orais têm uma probabilidade 

ligeiramente menor de desenvolver AR, quando comparado com mulheres que nunca tomaram 

contracetivos orais [37, 38, 44]. O risco também parece ser menor em mulheres que estão a 

amamentar e em casos de ingestão moderada de álcool [37, 44]. 

 

4. Fisiopatologia 

4.1. Resposta Autoimune 

 A AR é uma doença em que as articulações são afetadas por um sistema imunitário 

desregulado. Está tipicamente associada a evidências serológicas de autoimunidade sistémica, 

nomeadamente auto-anticorpos no soro e no líquido sinovial. Entre estes destacam-se os 

anticorpos anti-CCP e os FR [38, 41-48]. 

 A interação de fatores ambientais e genéticos leva a alterações na regulação 

pós-transcrição e citrulinização de proteínas nas fases iniciais da AR [38]. A citrulinização 

desempenha um papel fundamental no funcionamento normal do sistema imunitário, 
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queratinização da pele, insulação dos neurónios, plasticidade do sistema nervoso central e 

regulação dos genes [45-46]. É ainda um processo celular normal durante a morte celular [38].  

 A citrulinização é uma modificação pós-tradução que consiste na conversão dos 

aminoácidos arginina de uma proteína em aminoácidos citrulina, através da ação das enzimas 

dependentes de cálcio peptidilarginina desiminases (PAD). Existem cinco isoformas de PADs, 

com diferente expressão nos vários tecidos, contudo, na AR, apenas se verifica um aumento da 

expressão de PAD2 e PAD4 no líquido sinovial, acompanhado de anticorpos anti-CCP [45-47]. 

 Devido à citrulinização, a proteína perde a sua carga positiva e sofre alterações na sua 

conformação. Estas poderão estar na origem de novos locais de ligação, novos epitopos e em 

alterações de função e tempo de semivida das proteínas alteradas [45-47]. 

 O mecanismo molecular mais comummente aceite para a presença de proteínas 

citrulinadas na AR consiste na formação de antigénios modificados, resultantes de dano celular 

ou apoptose descontrolada. Estes podem evocar uma resposta imunitária que conduz à formação 

de auto-anticorpos contra as proteínas citrulinadas. Durante a morte celular, a integridade da 

membrana celular é perdida, levando à libertação do conteúdo citoplasmático (que contém 

enzimas como as PADs). A alta concentração intersticial de cálcio pode dar início ao processo 

de citrulinização de certas proteínas como a vimentina, α-enolase, fibronectina, fibrinogénio, 

histonas e colagénio tipo II, originando antigénios citrulinados. Em indivíduos com 

predisposição genética, ocorre a formação de anticorpos anti-CCP. Como consequência, pode 

ocorrer a formação de imunocomplexos e a perda de imunotolerância [38, 42, 45-47].  

 Com o tempo, a concentração e diversidade de epitopos de anticorpos anti-CCP no soro 

aumenta, tal como aumentam as concentrações de citoquinas, especialmente antes de ocorrer 

envolvimento articular. Os anticorpos anti-CCP são imunoglobulinas do tipo IgG, IgA ou IgM e 

estão presentes na membrana sinovial e na circulação sanguínea. Podem tornar-se patogénicos 

através da ativação de macrófagos, da ativação de osteoclastos via formação de 

imunocomplexos, ou da ligação à vimetina citrulinada da membrana sinovial, promovendo 

assim a perda de massa óssea [42]. 

 Pensa-se que a formação de imunocomplexos entre anticorpos anti-CCP e proteínas 

citrulinadas, com subsequente fixação do complemento, são responsáveis por perpetuar a 

inflamação sinovial na AR, dando origem a um círculo vicioso [48]. 

 Os anticorpos anti-CCP são bons indicativos de AR, podendo ser detetados até dez anos 

antes do diagnóstico da doença [42, 47]. Depois da AR estar estabelecida, estes anticorpos estão 

associados a manifestações mais graves da doença [38, 47]. 

 Os anticorpos FR foram os primeiros auto-anticorpos a serem associados ao 

desenvolvimento de AR [48]. Os FRs são imunoglobulinas normalmente do tipo IgM dirigidas 

contra o fragmento Fc das IgG [43, 48]. Em situações normais, os FRs são produzidos, de forma 

transiente, para facilitar a eliminação dos imunocomplexos e ativar o sistema complemento. No 
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entanto, no caso da AR, os RFs produzidos exercem as mesmas funções, mas de uma forma 

patológica, potenciando a inflamação e aprisionando os antigénios nas articulações. A 

patogenicidade destes FRs deve-se ao facto de estes serem são monorreativos, ligando-se com 

alta afinidade e especificidade a um determinado auto-antigénio; enquanto os RFs de indivíduos 

saudáveis são polirreativos, ligando-se com pouca afinidade a vários antigénios [48].  

 Títulos elevados de FR e isotipos IgA estão associados a erosões radiológicas e 

manifestações extra-articulares, resultando em formas mais graves de AR. Apesar disto 

confirmar que os FRs podem desempenhar um papel na patogénese da AR, não existe nenhuma 

evidência clara do envolvimento dos FRs nos eventos inicias que desencadeiam a doença; pelo 

contrário, é mais provável que eles apareçam como consequência da própria doença [48]. 

 Existem ainda outros anticorpos que podem contribuir para os processos patológicos da 

AR. Contudo, atualmente, apenas os anticorpos RF e anti-CCP são utilizados na prática clínica, 

devido aos seus valores de diagnóstico e prognóstico [42, 48]. Estes anticorpos estão presentes 

em 50% a 70% dos doentes na altura do diagnóstico e tendem a permanecer estáveis durante o 

curso da doença [41]. Tanto os anticorpos RF, como os anti-CCP, podem ser detetados antes do 

aparecimento da AR e a presença de ambos está associada a um risco aumentado de 

desenvolvimento desta doença, principalmente quando associados a genótipos HLA-DBR1 

alterados [48]. Após a doença se ter estabelecido, a presença destes dois anticorpos está 

associada a um pior prognóstico, uma vez que os anticorpos anti-CCP podem formar 

imunocomplexos que interagem com RFs, potenciando o efeito da resposta inflamatória e 

destrutiva. A presença de auto-anticorpos (seropositividade) está assim associada a sintomas 

mais severos, a destruição das articulações e a um aumento da mortalidade. No entanto, com 

uma terapia eficaz, é possível diminuir as concentrações de RF e de anti-CCP, mas raramente 

ocorre seroconversão de anti-CCP [42, 48]. 

 Nem todos os casos de AR estão associados a RFs e anti-CCP positivos, sendo possível 

detetar algumas diferenças entre os indivíduos com e sem auto-anticorpos. Por exemplo, os 

indivíduos anti-CCP positivos têm mais linfócitos no tecido sinovial e maior probabilidade de 

danos articulares, enquanto os anti-CCP negativos têm mais fibrose e uma membrana sinovial 

mais espessa [43]. 

 

4.2. Resposta Inflamatória 

 Ainda não é clara a relação entre a perda de imunotolerância e o envolvimento das 

membranas sinoviais, todavia é certo que a inflamação da membrana sinovial (sinovite), 

responsável pelo inchaço das articulações, ocorre devido à infiltração de leucócitos na 

membrana sinovial [38]. A composição celular, numa situação de sinovite na AR, inclui células 

do sistema imunitário inato (ex.: monócitos, células dendríticas, mastócitos e células linfoides 

inatas) e do sistema imunitário adaptativo (ex.: células T auxiliares, linfócitos B e células do 
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plasma) (Figura 2) [42]. Estas células migram para a membrana sinovial, devido à ativação 

endotelial e expressão de moléculas de adesão como as E-seletinas, moléculas de adesão 

intercelular (ICAM) e moléculas de adesão celular vascular [38]. 

 Após a migração celular, as células que apresentam antigénios, células dendríticas, 

comunicam com os linfócitos T, através do recetor (TCR)-MHC, ativando-os apenas na 

presença de sinais co-estimulatórios (CD80/86), mediados pela família de recetores CD28-B7 

[38, 41]. Após a ativação dos linfócitos T, as células T auxiliares são recrutadas (ex.: Th0, Th1, 

Th17) [38]. Os linfócitos B podem funcionar como células que apresentam antigénios e como 

células produtoras de anticorpos, que estão envolvidos na formação de imunocomplexos. Os 

macrófagos ativados pelos linfócitos T e por imunocomplexos produzem citoquinas pro-

inflamatórias, tais como TNF, IL-1 e IL-6, que podem aumentar a expressão de moléculas de 

adesão e a produção de citoquinas [41]. Também as células dendríticas produzem estas 

moléculas, contribuindo para a inflamação. A IL-6 vai estimular as células Th17 a produzir 

IL-17A, outras interleucinas (IL-17F, IL-21, IL-22) e TNF. A IL-17A em conjunto com o TNF 

promovem a ativação dos fibroblastos e condrócitos [38]. Para além disso, a IL-17A é 

responsável pelo aumento da libertação de citoquinas, produção de enzimas que destroem a 

cartilagem, e expressão de moléculas que intervêm na destruição óssea (como o RANKL) [41]. 

O RANKL é expresso nos linfócitos T e B e fibroblastos e liga-se ao recetor RANK nos 

macrófagos, células dendríticas e pré-osteoclastos, ativando a produção de osteoclastos. A 

cartilagem é danificada pelos condrócitos, que, após estimulação pelas citoquinas produzem 

metaloproteinases da matriz e outras enzimas que degradam a cartilagem [42]. Para além disso, 

a IL-1 e o TNF levam à formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) e nitrogénio (RNS), 

que inibem a formação de nova cartilagem. Os leucócitos do líquido sinovial também poderão 

estar envolvidos no processo de degradação [49]. 

 As citoquinas produzidas 

são responsáveis pela ativação de 

células endoteliais e atração das 

células do sistema imunitário, que 

se acumulam no compartimento 

sinovial, provocando a indução 

ou agravamento da resposta 

inflamatória na AR [42]. Esta 

inflamação contínua leva à 

hipertrofia do revestimento 

sinovial, que é constituído 

principalmente por fibroblastos 
Figura 2. Diferenças entre uma articulação normal e uma articulação 

de um doente com AR. Adaptado de [42]. 
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e macrófagos. A área subíntima da membrana sinovial, que em situação normal tem poucas 

células, encontra-se altamente ocupada por infiltrados de células inflamatórias. A infiltração de 

células é acompanhada de angiogénese (formação de novos vasos sanguíneos) na área subíntima 

[49]. Os novos vasos fornecem oxigénio e nutrientes às células da membrana sinovial 

hipertrófica e facilitam o recrutamento de novas células inflamatórias para a articulação [30]. 

Este espessamento do tecido sinovial propicia a formação de uma espécie de tecido cicatricial, 

denominado pannus, que ao crescer no interior da articulação tem tendência para revestir a 

cartilagem articular, acabando por a destruir juntamente com as extremidades ósseas adjacentes, 

caso a AR não seja tratada a tempo [49, 50]. 

 

5. Diagnóstico 

 O diagnóstico precoce da AR e início do tratamento são fundamentais para garantir que 

o doente mantém todas as suas capacidades funcionais, para diminuir as co-morbilidades e para 

não haver redução da esperança média de vida. Para além disso, as erosões ósseas podem ser 

detetadas ao fim de dois anos, em cerca de 90% dos doentes, sendo por isso preferível que o 

diagnóstico ocorra nos primeiros três a seis meses do curso clínico da doença [44]. 

 Os doentes com poliartrite ou suspeita de AR devem ser observados pelo reumatologista 

nas primeiras dez semanas após o aparecimento dos sintomas. Para o diagnóstico é essencial 

que o médico conheça o historial clínico e faça um exame físico completo ao doente [44, 51]. 

 O diagnóstico precoce da AR assenta na existência de: 

a) tumefação de três ou mais articulações; 

b) envolvimento das articulações metacarpofalângicas e/ou das metatarsofalângicas; 

c) rigidez matinal superior a trinta minutos; 

d) simetria do envolvimento articular [44]. 

 Todavia, não se deve estabelecer o diagnóstico precoce sem que tenham passado pelo 

menos doze semanas desde o aparecimento dos sintomas [44]. 

 Nas fases iniciais da AR são mais úteis exames como a cintigrafia, a ultrassonografia e 

a ressonância magnética nuclear, capazes de revelar sinovite pouco pronunciada, enquanto a 

radiologia convencional não revela alterações em cerca de 50% dos casos [44, 52]. 

 Podem também ser pedidos exames laboratoriais, nomeadamente: 

a) hemograma completo; 

b) velocidade de sedimentação (VS) e/ou proteína C reativa (PCR); 

c) transaminases hepáticas; 

d) creatinina; 

e) urina tipo II; 

f) FR; 

g) anticorpo anti-CCP; 
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h) anticorpo antinuclear (ANA); 

i) análise do líquido sinovial (para diagnóstico diferencial) [33, 49, 51-53]. 

 Contudo, as manifestações clínicas no doente com artrite inicial são, na maioria dos 

doentes, inespecíficas. Os exames complementares de diagnóstico convencionais também não 

proporcionam, em muitos casos, orientação diagnóstica, uma vez que os parâmetros de fase 

aguda (VS e PCR) e os FRs estão, em cerca de 60% dos doentes, dentro da normalidade. Para 

além disso, o FR é pouco específico para a AR e pode também ser positivo em indivíduos 

saudáveis. Isto leva a que haja um atraso no diagnóstico definitivo de AR [44, 52].  

 Artropatias reativas provocadas por infeções, espodiloartropatias seronegativas, e outras 

doenças do tecido conjuntivo como o lúpus eritematoso podem ter sintomas semelhantes à AR, 

tornando-se assim essencial a realização de um diagnóstico diferencial (Anexo XIII) [53]. 

 Em 2007, o American College of Rheumatology (ACR) e o European League Against 

Rheumatism (EULAR) publicaram em conjunto novos critérios de classificação da AR 

(Anexo XIV). Estes critérios, apesar de ajudarem no diagnóstico, destinam-se principalmente à 

aplicação em ensaios clínicos, garantindo assim a homogeneidade dos grupos estudados [43]. 

 Durante o diagnóstico, deve ainda ser dada especial atenção à existência de parâmetros 

sugestivos de mau prognóstico (Anexo X) [51]. 

 O acompanhamento do doente com AR, após o seu diagnóstico inicial, deve ser mensal 

até se estabelecer uma terapêutica que controle a atividade inflamatória da doença e, depois, de 

seis em seis semanas e trimestral. Nestas consultas, deve ser sempre avaliada a atividade 

inflamatória da doença [44]. Os principais parâmetros utilizados na avaliação são: a contagem 

do número de articulações dolorosas e do número de articulações edemaciadas, provas de 

atividade inflamatória (VS, PCR), avaliação da intensidade da dor, avaliação da mobilidade 

articular e da capacidade funcional. A radiografia é também importante no acompanhamento da 

evolução da doença, para avaliar a erosão óssea (Anexo XI) [51, 54]. 

 

6. Co-morbilidade e Mortalidade 

 O maior impacto das doenças reumáticas junto da população verifica-se principalmente 

em termos de morbilidade e incapacidade. A mortalidade provocada por estas doenças é 

reduzida [31, 32]. 

 As principais co-morbilidades associadas à AR são, por ordem de prevalência, doenças 

cardiovasculares (DCV), infeções, doenças mentais e neoplasias [37]. A doença arterial 

coronária é a co-morbilidade mais comum em doentes com AR. Estes doentes têm também 

maior evidência clínica de aterosclerose, que está associada a um risco aumentado de enfarte do 

miocárdio. É comum estes doentes terem hipertensão e um estilo de vida sedentário, no entanto, 

não se sabe até que ponto estes contribuem para o aumento do risco de DCV. Também o risco 

de infeção é maior entre doentes com AR, devido à imunossupressão. Todavia, ainda está por 
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esclarecer se esta se deve à disfunção do sistema imunitário característica da AR, ou aos 

fármacos utilizados no seu tratamento, ou a ambos. As infeções podem ser responsáveis por 

25% das mortes, sendo a tuberculose a infeção mais comum. No caso das doenças mentais, 

nomeadamente da ansiedade e da depressão, a sua prevalência está associada a formas mais 

graves de AR, em que o doente tem maior grau de incapacidade e pior qualidade de vida. Para 

além disso, os indivíduos com AR têm ainda maior incidência de neoplasias linfoproliferativas, 

como a leucemia e o mieloma múltiplo [37]. 

 Na maioria dos doentes, a AR é geralmente considerada uma doença não fatal, sendo 

mencionada nos certificados de óbito em menos de 50% dos casos. Contudo, importa referir que 

é muitas vezes difícil estabelecer se causa de morte foi provocada por complicações da AR. Os 

doentes com AR mais grave (mais de 20 articulações atingidas) e com maiores limitações para 

as atividades diárias (menos de 80% da capacidade normal) têm maior risco de mortalidade: por 

complicações decorrentes da sua imobilidade, infeções respiratórias, doença cardiovascular, 

insuficiência renal e mielopatia cervical [54]. 

 Para além da mortalidade associada à AR, muitos estudos concluíram que esta doença 

diminui entre 3 a 18 anos o tempo de vida dos doentes [54]. 

 

7. Tratamento 

 O principal objetivo do tratamento da AR visa atingir o nível mais baixo de atividade da 

doença, minimizando os danos articulares e aumentando a capacidade funcional e qualidade de 

vida dos doentes. A remissão completa (desaparecimento dos sinais e sintomas de AR), apesar 

de ser o objetivo final do tratamento, raramente é alcançada [49, 51]. 

 As opções de tratamento incluem: a terapêutica farmacológica, medidas que visam 

reduzir o stress das articulações como o repouso, o exercício físico de intensidade moderada, o 

apoio psicológico e a cirurgia. Para o sucesso do tratamento é também essencial que o doente e 

a sua família sejam educados acerca da natureza e evolução da doença [44, 49]. 

 

7.1. Terapia Farmacológica 

 7.1.1. Estratégias Farmacológicas 

 A terapêutica do doente com AR vai variar de acordo com o estágio da doença, a sua 

atividade e a sua gravidade, sendo mais agressiva nos casos em que a AR é mais grave [51]. O 

tratamento requer, portanto, uma abordagem estratégica ponderada e baseada em avaliações 

regulares da atividade da doença, que resultam em adaptações terapêuticas ou mudanças de 

fármacos [42]. Há vários tipos de fármacos envolvidos no tratamento da AR e, de uma forma 

geral, podem ser divididos nos seguintes grupos: analgésicos (paracetamol e opióides), 

anti-inflamatórios não esteroides (AINE), corticosteroides, fármacos antirreumáticos 

modificadores da doença (DMARD), e DMARDs biológicos. Outros imunomoduladores, que 
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são usados ocasionalmente, incluem a azatioprina e a ciclosporina. O tratamento da AR passa, 

geralmente, pela combinação de alguns destes fármacos [43, 49]. No Anexo XV, vêm descritos 

os fármacos usados na terapia, bem como as doses utilizadas [42]. 

 As mais recentes recomendações para o tratamento da AR foram publicadas em 2015 

pelo ACR e podem ser consultadas nos Anexo XVI [56]. 

 

 7.1.2. Fármacos Analgésicos 

 Estes fármacos são muito úteis para diminuição da dor, principalmente no início do 

tratamento, até o DMARD produzir efeito. Mesmos nos casos em que a atividade da AR está 

controlada, os doentes continuam a queixar-se de dor, sendo assim fundamental o recurso a 

fármacos analgésicos para o controlo da dor [49, 56]. 

 São vários os fármacos utilizados no tratamento da dor crónica da AR: paracetamol 

(função analgésica), AINEs (função anti--inflamatória e analgésica), opióides (função 

analgésica potente), neuromoduladores (antidepressivos - fluoxetina, paroxetina, amitriptilina - 

e anti-epilépticos -  gabapentina e pregabalina) e relaxantes musculares [49, 56]. 

 A dor na AR resulta de processos inflamatórios e, por essa razão, é melhor tratada com 

recurso a fármacos com atividade anti-inflamatória, nomeadamente AINEs e corticosteroides 

em doses baixas. Estes fármacos são normalmente utilizados de forma contínua. 

Ocasionalmente, a utilização destes em conjunto com paracetamol pode ser vantajosa. No 

entanto, em situações pontuais, os doentes com destruição articular severa e que não são 

candidatos a procedimentos cirúrgicos podem ter necessidade de recorrer a opióides para alívio 

da dor. Os opióides devem apenas ser prescritos on demand e durante um curto período de 

tempo [49, 56]. Os antidepressivos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares também poderão 

ser usados para tratamento da dor, contudo, não existem evidências relativamente à sua eficácia 

e perfil de segurança no tratamento da dor reumática [56]. Recomendações mais detalhadas 

relativamente ao tratamento e controlo da dor podem ser encontradas no Anexo XVII. 

 

 7.1.3. Fármacos Antirreumáticos Modificadores da Doença 

 Os DMARDs são fármacos de primeira linha no tratamento de AR, capazes de alterar a 

evolução da doença e de melhorar os resultados radiográficos. Os DMARDs mais comuns 

incluem o metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina e sulfassalazina. Em alguns países ainda 

é utilizada a administração de ouro por via parenteral, porém, devido à sua limitada eficácia e 

numerosos efeitos adversos, essas situações são cada vez mais raras [42, 49, 53]. 

 Os efeitos adversos dos DMARDs podem ser menores (ex.: náusea) ou graves (ex.: 

hepatotoxicidade, discrasias do sangue e doença pulmonar intersticial) [43].  

 Antes de se iniciar a terapia com DMARDs é necessário garantir que o doente se 

encontra apto para efetuar este tipo de tratamento. Para isso, são feitas análises laboratoriais: 
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hemograma completo, transaminases hepáticas e creatinina. Uma vez que estes fármacos 

provocam imunossupressão, também é testada a presença de infeções como hepatite B e C e são 

efetuados raios-X do tórax. Também durante o tratamento com DMARDs, são necessárias estas 

análises, que devem ser efetuadas periodicamente, com intervalos de 4 a 8 semanas [42, 49]. 

 O metotrexato (MTX) é considerado o fármaco DMARD de primeira escolha e o mais 

frequentemente utilizado na terapêutica da AR. Tem um início de ação consideravelmente 

rápido, boa eficácia, perfil de toxicidade favorável, fácil administração e custo relativamente 

baixo. Uma vez que o MTX inibe a di-hidrofolato redutase, a suplementação de ácido fólico nos 

doentes tratados com este fármaco torna-se fundamental para diminuir a incidência de efeitos 

adversos. O MTX pode ser usado em monoterapia ou associados a outros DMARDs ou a 

AINEs, de forma segura [42, 49, 56]. A utilização deste fármaco deve seguir as recomendações 

nacionais da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (Anexo XVIII) [57]. 

 A sulfassalazina e a leflunomida têm eficácias semelhantes à do MTX, podendo ser 

utilizados em substituição deste [42, 49]. Já a hidroxicloroquina é um fármaco anti-malárico, 

relativamente seguro, porém, não é tão eficaz como os fármacos anteriores. Por vezes, é usada 

em terapia tripla com MTX e sulfassalazina ou combinada só com MTX [49]. 

 Os imunossupressores azatioprina e ciclosporina também são DMARDs convencionais, 

assim como os sais de ouro, mas são cada vez menos utilizados, devido ao aparecimento de 

fármacos mais eficazes e com menos efeitos adversos [34, 49]. 

 

 7.1.4 Fármacos Biológicos 

 Tal como no tratamento com DMARDs convencionais, também no caso dos DMARDs 

biológicos se deve ter o cuidado de avaliar, através de exames laboratoriais e raios-X, se o 

doente é elegível para este tipo de tratamento, que deve também ser alvo de avaliações 

periódicas. A administração de DMARDs biológicos é feita em ambiente hospitalar [42, 49]. 

 Os DMARDs só devem ser utilizados em doentes refratários a um ou vários DMARDs 

convencionais. Estes fármacos modulam as citoquinas e demonstraram eficácia mesmo em 

doentes resistentes ao MTX e outros DMARDs convencionais. Na maioria dos casos, estes 

fármacos são administrados em conjunto com MTX, para um tratamento mais eficaz [33, 34, 

42, 49]. Os DMARDs biológicos incluem etanercept, adalimumab, infliximab, certolizumab 

pegol, golimumab, abatacept, rituximab, tocilizumab e anacinra [42, 49]. Estes fármacos atuam 

pelos seguintes mecanismos: inibição do TNF (infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, 

certolizumab), inibição da ativação de linfócitos T (abatacept), inibição da IL-6 (tocilizumab), 

inibição da IL-1 (anacinra), e depleção de linfócitos B (rituximab). O emprego de inibidores do 

TNF tem o risco de ativação de infeções latentes, em especial tuberculose pulmonar [33, 49]. 
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 7.1.5. Fármacos Inibidores da Cinase Janus 

 Estes fármacos também são DMARDs e constituem a classe mais recente de fármacos 

existente para tratamento da AR. Tal como o nome indica, estes atuam inibindo a cinase Janus, 

interferindo na ativação de células, interferões e citoquinas. Neste momento, apenas o 

tofacitinib foi aprovado para uso clínico pela FDA. Na Europa, estes fármacos não foram 

aprovados para comercialização [34, 42]. 

 

7.2. Medidas Não Farmacológicas 

 O tratamento da AR também envolve a adoção de medidas essenciais para um estilo de 

vida saudável, nomeadamente, fazer uma alimentação saudável e equilibrada, perda de peso (em 

indivíduos obesos e com excesso de peso), fazer exercício físico (preferencialmente 

hidroginástica, natação ou correr) e não fumar. Outros cuidados adicionais como repousar e 

dormir pelo menos oito horas por noite, usar calçado confortável, não levantar objetos pesados, 

etc. também contribuem para o bem-estar do doente com AR [33]. 

 Outros tratamentos incluem a fisioterapia e a terapia ocupacional. Estes tratamentos 

focam-se no fortalecimento muscular e treino de atividades da vida diária, contribuindo assim 

para que o doente não fique incapacitado e tenha uma melhor qualidade de vida [33, 49, 51]. 

 Terapias alternativas, como a acupunctura, poderão fornecer benefício sintomático de 

curta duração, mas as evidências de benefício a longo prazo são inconclusivas [33, 53]. 

 É possível ainda recorrer-se a procedimentos cirúrgicos para o tratamento da AR. A 

cirurgia deve ser considerada, após indicação do reumatologista e do cirurgião ortopédico. 

Alguns dos procedimentos seguintes são efetuados para alívio da dor e inflamação: 

sinovectomia do pulso; artroplastia total da articulação; libertação de compressões nervosas 

(ex.: síndrome do túnel cárpico); procedimento de artroscopia; e remoção de nódulos 

reumatoides (menos frequente) [49]. 

 

8. O Papel do Farmacêutico 

 O farmacêutico é parte fundamental da equipa multidisciplinar que acompanha os 

doentes com AR. Encontra-se numa posição única para garantir a adesão à terapêutica dos 

doentes e para a monitorização da mesma. Também deve realçar, aos doentes, a importância das 

consultas com o reumatologista e da realização de exames periódicos, para avaliação da terapia 

que está a efetuar [58]. 

 O farmacêutico é a principal fonte de informação do doente, devendo estar sempre 

disponível para o esclarecimento de dúvidas acerca da AR e dos medicamentos utilizados no seu 

tratamento. Deve também informar os doentes acerca dos efeitos adversos e interações desses 

medicamentos. Isto torna-se fundamental no período inicial após o diagnóstico, para tranquilizar 

o doente, e sempre que sejam feitas alterações ao regime terapêutico [58, 59]. 
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 Durante o atendimento destes doentes, o farmacêutico deve ainda sugerir a adoção de 

medidas não farmacológicas, principalmente, a adoção de um estilo de vida saudável e a 

realização de exercício físico apropriado, sendo que este último deve ser aprovado pelo médico 

[58, 59]. 

 É também importante que, durante o atendimento de outros utentes, o farmacêutico seja 

capaz de identificar possíveis sinais de AR e aconselhe o utente a consultar um médico 

especialista para realização de um diagnóstico o mais precocemente possível [58]. 

 

9. Conclusão 

 As doenças reumáticas como a AR têm um grande impacto na vida doentes, podendo 

mesmo ser responsáveis por incapacidades funcionais graves. No entanto, existem atualmente 

muitas opções de tratamento disponíveis para AR e, para além desses, ainda se encontram em 

desenvolvimento novos fármacos que afetam o curso da AR. A existência de um número 

considerável de fármacos é o resultado dos esforços efetuados pelos investigadores na tentativa 

de descobrir os mecanismos fisiopatológicos por trás da doença. Contudo, apesar dos grandes 

avanços alcançados, os mecanismos que desencadeiam os processos inflamatórios e autoimunes 

da AR ainda não estão completamente esclarecidos. 

 Estes fármacos vieram melhorar em muito a qualidade de vida dos doentes com AR, 

porém, o diagnóstico e tratamento precoces continuam a ser muito importantes para impedir o 

aparecimento de deformações ósseas e manifestações extra-articular graves. Para além da 

grande variedade de fármacos, há também uma grande variedade de medidas não 

farmacológicas que o doente pode adotar para não agravar os sintomas de AR. 

 Finalmente, o desenvolvimento deste tema permitiu-me aprofundar conhecimentos 

acerca da AR, dos fármacos utilizados no seu tratamento e dos impactos na vida dos doentes, 

seus familiares e comunidade. Permitiu-me também entender como atuar no atendimento destes 

doentes e, principalmente, entender a importância do farmacêutico no acompanhamento destes. 

Durante o atendimento de doentes com AR tentei sempre pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos. No entanto, a maioria destes já estava bastante familiarizado com a sua doença e 

tinha poucas ou nenhuma dúvida. Penso que o maior impacto dos panfletos foi sem dúvida junto 

dos outros utentes da farmácia que ainda não conheciam a AR ou os seus sintomas. Alguns dos 

utentes que demonstraram maior interesse em conhecer a doença tinham familiares ou amigos 

com AR. Em conclusão, esta atividade foi bem acolhida e teve um impacto positivo no público. 
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CASO II: DERMATITE SEBORREICA 

 

1. Introdução 

 A dermatite seborreica (DS) é uma doença de pouca gravidade, mas algumas formas, 

como a caspa e a crosta láctea são bastante comuns. No nosso dia-a-dia, deparamo-nos 

constantemente com publicidade de produtos para DS, que prometem resultados milagrosos. 

Para além disso, também apareciam alguns utentes na FDV à procura destes produtos e eu tinha 

alguma dificuldade em aconselhar qual o mais indicado à situação. Neste sentido, achei 

importante desenvolver este tema para conhecer melhor a DS e os produtos utilizados no seu 

tratamento e ser capaz de desmascarar alguns mitos. 

 A DS é uma doença dermatológica inflamatória crónica caraterizada pela formação de 

placas eritematosas e descamação. Aparece normalmente nas zonas da pele com maior 

quantidade de glândulas sebáceas, como o couro cabeludo, a face e o tronco. Se a DS é pouco 

severa e afeta apenas o couro cabeludo, designa-se de caspa [60-66].  

 Em adultos imunocompetentes, a DS é caracterizada por períodos de exacerbação e 

remissão [64]. É comum aparecer durante a puberdade e em adultos entre os 30 e 60 anos de 

idade, afetando mais homens do que mulheres, em todas as faixas etárias e independentemente 

da raça [60-64]. Também é bastante comum entre os bebés, nos primeiros meses de vida, 

designando-se nestes casos de DS infantil ou crosta láctea. A crosta láctea, ao contrário da DS, 

acaba por desaparecer naturalmente [61, 64]. 

 A DS tem uma prevalência de 1% a 5% na população geral [60-64]. Os dados 

relativamente à prevalência em Portugal são escassos. Um estudo feito numa amostra 

populacional do concelho de Freixo de Espada à Cinta, no ano 2000, concluiu que 6,9% dos 

1000 indivíduos avaliados tinha DS [67]. 

 As formas moderadas de DS são mais comuns, porém, também podem ser encontradas 

formas psoriáticas e eritrodérmicas [60]. A DS é uma das dermatoses mais frequentemente 

encontradas em doentes infetados com o vírus da imunodeficiência humana (VIH), sendo que a 

prevalência nestes doentes é de 30% a 80% [60, 62, 64, 65]. Também algumas doenças 

neurológicas, como a doença de Parkinson, parecem estar associadas um maior risco de DS. O 

alcoolismo parece ser outro fator de risco [60-62]. 

 Apesar de raramente provocar complicações graves, a descamação excessiva do couro 

cabeludo e face, característica da DS, pode levar a situações constrangedoras. Podendo, por isso, 

ter um impacto negativo na qualidade de vida dos doentes, principalmente das mulheres, jovens 

e indivíduos com um grau elevado de escolaridade [60, 61]. 
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2. Manifestações Clínicas 

 Um couro cabeludo normal apresenta poucas áreas com descamação e a pele tem um 

aspeto macio e saudável. Enquanto um couro cabeludo com caspa é caraterizado por zonas de 

escamas oleosas, muitas vezes acompanhado de prurido. As escamas são pequenas, de cor 

branca ou acinzentada, e vão-se acumulando de forma difusa ou em zonas localizadas do couro 

cabeludo. Destacam-se facilmente e de forma espontânea em quantidades aproximadamente 

constantes. Nestes casos, a zona afetada é apenas o couro cabeludo e não se observa uma 

inflamação tão marcada (sob a forma eritema) como na DS (Figura 3) [61, 64, 68].  

 Os doentes com DS apresentam máculas, pápulas ou placas eritematosas cobertas de 

escamas oleosas, por vezes vagamente amareladas. As escamas são abundantes e o eritema 

subjacente é evidente. As lesões da DS podem variar na aparência, grau de eritema, grau de 

descamação e oleosidade das zonas afetadas. As principais zonas afetadas são o couro cabeludo, 

sulcos nasolabiais, orelhas, sobrancelhas, peito e região genital (Anexo XIX) [64, 68, 69]. 

 O estado pouco saudável do couro cabeludo com DS afeta o cabelo, tornando-o mais 

fino, quebradiço e menos brilhante do que o cabelo de um couro cabeludo saudável [68, 70]. 

 Em indivíduos imunocomprometidos, as lesões da DS são mais extensas, severas e são 

mais refratárias à terapia [66]. Por outro lado, a forma infantil da DS não é normalmente 

preocupante. É autolimitada e desaparece após os primeiros três meses de vida [61, 64, 68]. 

 

 

Figura 3. Aparência de um couro cabeludo saudável (A), com caspa (B) e com DS (C). Adaptado de [68]. 

 

3. Etiologia e Patogénese 

 A causa exata da patogénese da DS ainda não está completamente esclarecida, mas 

pensa-se que as leveduras do género Malassezia, atividade sebácea, anormalidades 

imunológicas e suscetibilidade individual estejam relacionadas com o aparecimento desta 

doença [60-65, 68, 69].  

 

3.1. Malassezia spp. 

 O papel da Malassezia spp. no aparecimento de DS é ainda um pouco controverso. Os 

resultados dos estudos que tentaram estabelecer relações entre DS, a severidade das lesões e a 

(A) (B) (C) 
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densidade de Malassezia spp. são contraditórios [60, 68, 69]. Contudo, outros estudos 

demonstraram que existe uma correlação entre o uso de agentes antifúngicos, como o 

cetoconazol, e a diminuição destas leveduras, com consequente melhoria do couro cabeludo e 

outras zonas afetadas. Também o reaparecimento destas leveduras após paragem do tratamento 

com antifúngicos apoia a premissa de que a Malassezia spp. desempenha um papel patogénico 

na DS [60, 64]. 

 Das onze espécies de Malassezia existentes, seis foram associadas à flora da pele com 

DS: M. furfur, M. sympodialis, M. obobtusa, M. slooffiae, M. restricta e M. globosa., sendo as 

duas últimas predominantes nas lesões de DS [63]. Estas leveduras são lipofílicas e comensais, 

mas, em indivíduos com DS, elas invadem o estrato córneo libertando lípases, que transformam 

triglicerídeos em ácidos gordos livres. Os ácidos gordos, nomeadamente os ácidos oleico e 

araquidónico, desencadeiam processos inflamatórios e imunológicos, que, por sua vez, levam à 

hiperproliferação do estrato córneo e diferenciação incompleta dos corneócitos. Estas alterações 

comprometem a integridade do estrato córneo, o que permite à Malassezia spp. penetrar mais 

facilmente e leva a maiores perdas de água da pele (Figura 4) [62-64, 66, 70]. 
 

 

Figura 4. Mecanismo causador da DS, de acordo com a teoria da Malassezia spp. Adaptado de [70]. 

 

3.2. Outros Microrganismos 

 O desequilíbrio da flora cutânea desempenha muito provavelmente um papel importante 

na patogénese da DS. Indivíduos afetados tinham inúmeros microrganismos, entre os quais 

Candida albicans, Staphylococcus aureus e Propionobacterium, mas nenhum, à exceção dos 

fungos Malassezia spp., foi claramente associado à patogénese desta doença [60]. 

 Nas crianças, é muito frequente a infeção por Candida, mas a presença desta deve-se a 

infeções secundárias [60]. 

 

3.3. Produção de Sebo 

 A DS nem sempre está associada a produção excessiva de sebo, mas um grande número 

de doentes com DS tem pele oleosa [63, 66]. Por outro lado, indivíduos com produção excessiva 

de sebo nem sempre desenvolvem DS [66]. 
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 A secreção de sebo, pelas glândulas sebáceas, é regulada por controlo hormonal, 

atingindo o seu pico nos primeiros meses de vida e na puberdade e mantendo-se estável durante 

algumas décadas na idade adulta. Uma vez que a DS surge durante tipicamente nestas faixas 

etárias, acredita-se que, não só o sebo, mas também as hormonas desempenham um papel na 

patogénese desta doença. Para além disso, a diminuição da incidência em mulheres e homens 

com mais de 60 anos de idade (altura em que os níveis hormonais diminuem) também apoia esta 

teoria [66, 72]. 

 As glândulas sebáceas são ativadas no nascimento e na puberdade através de 

androgénios. Este facto, associado a uma maior prevalência de DS em homens do que mulheres, 

sugere que as hormonas com maior patogenicidade são os androgénios. No caso dos bebés, os 

androgénios têm origem materna, o que explica o facto de a DS infantil ser uma doença 

autolimitada [63, 66, 72, 73]. 

 Para além da produção excessiva de sebo, também anormalidades na sua constituição 

podem desempenhar um papel na patogénese da DS [63, 66, 72]. Quando é excretado, o sebo 

humano é constituído por uma mistura complexa de triglicerídeos, ácidos gordos, ceras, ésteres 

de esterol, colesterol e seus ésteres e esqualeno [72]. A Malassezia spp. necessita de lípidos e 

degrada o sebo para libertar os ácidos gordos, consumindo em seguida aqueles de que necessita 

para proliferar. Isto origina alterações profundas na constituição do sebo e leva a um aumento 

destas leveduras na pele e agravamento da inflamação [63, 66, 72]. 

 

3.4. Resposta Imune 

 Muitos doentes têm níveis normais de espécies de Malassezia na pele, mas são afetados 

por DS, que ocorre como consequência de uma disfunção na resposta imune. O aumento da 

prevalência em doentes com VIH constitui uma forte evidência deste facto [60, 63, 66, 71, 73]. 

 Vários estudos demonstraram que há um aumento do número de células T Natural 

Killer (NK) no sangue periférico. Também nas lesões estas células, em conjunto com os 

macrófagos, se encontram em maior número. Simultanemante, ocorre ainda ativação local do 

complemento e indução de citoquinas pró-inflamatórias. Entre as citoquinas produzidas 

encontram-se IL-1α, IL-1β, IL-6, TNFα e interferão-γ, sendo que estas podem variar consoante 

as espécies de Malassezia presentes na pele. [60, 63, 66, 70, 73]. 

 Foram ainda encontrados níveis elevados de IgA e IgG no soro, contudo os títulos de 

anticorpos contra Malassezia spp. estavam normais, o que sugere que as imunoglobulinas são 

produzidas em resposta aos metabolitos libertados pelas leveduras e não contra as leveduras. Ou 

seja, o que ocorre é uma alteração na resposta imune celular e não uma alteração na resposta 

humoral à Malassezia spp. [60, 63, 66, 73]. 

 Um estudo encontrou também níveis elevados de antigénios HLA, nomeadamente, 

HLAAW30, HLAAW31, HLAA32, HLAB12 e HLAB18 em indivíduos com DS [66, 73]. 
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3.5. Fatores Genéticos 

 Apesar de existir muitas vezes uma história familiar de DS, permanecem ainda por 

identificar com clareza os fatores genéticos envolvidos nesta doença. Vários estudos têm sido 

feitos em animais e linhas celulares na tentativa de identificar os genes envolvidos na 

diferenciação celular da epiderme, no entanto, até agora apenas dois foram descobertos: MPZL3 

e ZNF750. Na DS, mutações nestes genes levam ao aparecimento de anormalidades na pele. 

Mutações no ZNF750 estão associadas a uma forma de DS autossómica dominante [60, 66].  

 

3.6. Fatores Neurológicos 

 Várias doenças neurológicas e psiquiátricas têm sido associadas a uma maior 

prevalência de DS. Algumas dessas doenças incluem Parkinson, Alzheimer, epilepsia e atrasos 

mentais. Porém, no caso da doença de Parkinson, verificou-se que o tratamento com L-DOPA 

reduz eficazmente a secreção de sebo, com consequente melhoria dos sintomas de DS. Também 

alguns fármacos que induzem sintomas parkinsonianos parecem desencadear DS. Estes dados 

sugerem que os neurotransmissores podem estar envolvidos na etiologia da DS [60-63, 66]. 

 

3.7. Hiperproliferação Cutânea 

 Outra hipótese que tenta explicar o aparecimento da SD é a teoria hiperproliferativa, 

segundo a qual a o aumenta da atividade da calmodulina é responsável pela hiperproliferação da 

epiderme ou da má queratinização da pele. A calmodulina é uma proteína que se liga ao cálcio e 

pode interferir em processos inflamatórios e na resposta imune. Também se encontra aumentada 

na psoríase [60]. Esta teoria alega que a presença de maior número de leveduras é secundária à 

dermatose inflamatória primária e acontece devido ao aumento de nutrientes na pele [71].  

 

3.8. Outros Fatores 

 Outros fatores que poderão contribuir para o aparecimento de DS incluem: mãos hábitos 

de higiene, pele oleosa, acne, psoríase, obesidade e deficiências nutricionais (ex.: deficiência de 

zinco). Durante períodos de stress emocional, fadiga e depressão ocorre agravamento das lesões. 

O mesmo acontece quando os doentes são expostos a climas frios e secos [60-63, 66]. 

 

4. Diagnóstico 

 Na prática clínica do dia-a-dia, as lesões da DS são facilmente diagnosticadas pelo 

médico. No entanto, é necessária uma examinação cuidada destas lesões para determinar com 

certeza que elas não se devem a outras condições dermatológicas graves e que também se 

caraterizam por lesões crónicas eczematosas e papuloescamosas [63].  

 Para o diagnóstico deve ser tida em conta a idade e género do doente, as zonas afetadas, 

a presença de condições/doenças concomitantes, a história familiar, e os hábitos quotidianos do 
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doente. Todos estes dados são muito importantes para que o médico faça o diagnóstico 

diferencial. O diagnóstico diferencial em adultos e adolescentes é longo e inclui várias doenças 

(Anexo XX) [63]. Em situações raras, quando há dúvidas acerca do diagnóstico, efetua-se uma 

biópsia de pele [62]. Nos bebés, o diagnóstico diferencial inclui dermatite atópica, sarna, 

psoríase e histiocitose de células de Langerhans [60]. 

 

5. Tratamento 

 De uma forma geral, o tratamento da DS foca-se no desprendimento e remoção das 

escamas e crostas, na inibição da colonização por leveduras, no controlo da infeção secundária e 

na redução do eritema e da comichão [65, 66]. Uma vez que esta doença está associada a 

períodos intermitentes de reincidência, é necessário efetuar-se também um tratamento 

preventivo. O doente tem de se consciencializar da realidade de que a DS é um problema 

crónico e recorrente [64]. Os tratamentos passam pelo uso de MNSRM de aplicação tópica ou 

de PCHC indicados para o tratamento da DS. Os fármacos utilizados podem ser agentes 

antifúngicos, corticosteroides, imunomoduladores ou queratolíticos. Alguns deles atuam através 

de mais do que um mecanismo de ação [60, 65, 66]. 

 

5.1. Tratamento do Bebé 

 O tratamento da DS infantil passa primeiramente por garantir a higiene diária do bebé. 

No banho, devem-se utilizar diariamente um champô e sabonete suaves. Como é autolimitada, 

se for pouco severa, não necessita de mais nenhum cuidado adicional [60, 62].  

 Se necessário, recorre-se a agentes emolientes para ajudar a soltar as escamas. Podem 

aplicar-se compressas embebidas em óleo de bebé ou utilizar vaselina esterilizada para amolecer 

as crostas. Posteriormente, as escamas são desprendidas com o auxílio de uma escova de cerdas 

suaves ou de um pano antes da lavagem [60, 62]. 

 Nos casos mais graves, após aconselhamento médico, recorre-se também a soluções 

com ácido salicílico, cremes / loções com corticoides em doses baixas e champôs / cremes com 

antifúngicos [60, 62]. 

 

5.2. Tratamento do Adolescente e do Adulto 

 O principal mecanismo patogénico da DS envolve a proliferação da Malassezia spp. e a 

irritação e inflamação local da pele. Por essa razão, o tratamento mais comum para a DS 

envolve a utilização de agentes antifúngicos e anti-inflamatórios. Outras terapias também muito 

usadas incluem a utilização de alcatrão mineral e de fototerapia. Mais recentemente, também se 

passou a utilizar imunomoduladores e metronidazol, mas a sua eficácia permanece controversa. 

Nos casos mais graves, pode recorrer-se a corticosteroides tópicos, em doses baixas, ou a 

antifúngicos de administração oral [60, 63, 65, 66, 73]. 
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Tabela 5. Tratamento da DS e caspa no adolescente e no adulto. Adaptado de [66] e [74]. 

FÁRMACO DOSE, FF REGIME MECANISMOS EFEITOS ADVERSOS 

T
Ó

P
IC

O
 

A
g

en
te

s 
A

n
ti

fú
n

g
ic

o
s 

Cetoconazol 

(ex.: Nizoral®) 

2% champô, 

creme, líquido 

cutâneo. 

Pele e CC: 

- 2x/semanas (4 semanas) 

- 1x/semana (manutenção) 
- Inibição da síntese da 

parede celular nos 

fungos. 

- DCI, comichão, sensação de 

queimado, secura (raros). 

Miconazol 

(ex.: Daktarin®) 

2% creme, 

emulsão cutânea. 

Pele: 

- 1-2x/dia 
- DCI. 

Ciclopirox 

Olamina 

(ex.: Mycoster®) 

1% champô, 

creme, solução 

cutânea, pó 

cutâneo. 

CC: 

- 2-3x/semana (4 sem.) 

- 1x/semana (manutenção) 
 

Pele: 

- 2x/dia 

- Inibição das enzimas 

dependentes de metais. 

- DCI, comichão, sensação de 

queimado (raros) 

Sulfureto de 

Selénio 

(ex.: Selenix®) 

2,5% champô 

CC: 

- 2x/semana (2 semanas) 

- 1x/semana (2 semanas) 

-Repetir passado 4-6 

semanas 

- Ação citostática. 

- Ação queratolítica. 

- DCI (raro), descoloração 

laranja-acastanhado do CC. 

Piritiona Zinco 

(ex.: Z. P. 

Dermil®) 

2% creme 
Pele e CC: 

- 1-3x/dia - Aumento do cobre 

celular, que vai 

interferir com as 

proteínas Fe-S. 

- DCI (raro). 

0,5% suspensão 

cutânea 

CC: 

- 2x/semana 

C
o

rt
ic

o
st

er
o

id
es

 

Hidrocortisona 

(ex.: Pandermil®) 

1% creme, 

pomada 

Pele: 

- 1-2x/dia (1 semana) 

- Ação Anti-

inflamatória. 

- Ação Anti-irritante. 

- Risco de atrofia da pele, 

telangiectasias, foliculite, 

hipertricose, hipopigmentação 

com uso prolongado. 

Dipropionato de 

Betametasona 

(ex.: Diprosone®) 

0,05% creme, 

pomada, solução 

cutânea 

Pele e CC: 

- 1-2x/dia (1 semana) 

Desonida 

(ex.: Zotinar®) 

1% creme, 

solução cutânea 

Pele e CC: 

- 2x/dia 

- 1x/dia (manutenção) 

Fluocinolona 

(ex.: Synalar®) 
0,025% creme 

Pele: 

- 1-4x/dia 

Im
u

n
o

-

m
o

d
u

la
d

o
re

s Pimecrolimus 

(ex.: Elidel®) 
1% creme 

Pele: 

- 2x/dia - Inibe a produção de 

citoquinas pelos 

linfócitos T. 

- Risco de neoplasias na pele e 

linfoma com uso prolongado. 
Tacrolimus 

(ex.: Protopic®) 
0,1% pomada 

Pele: 

- 1-2x/dia (4 semanas) 

- 2x/semana (manutenção) 

O
u

tr
o

s 

Alcatrão Mineral 

(ex.: Tarmed®) 
4% champô 

CC: 

- 1-2x/semana (4 

semanas) 

- Ações antifúngica, 

anti-inflamatória e 

queratolítica diminuem 

produção de sebo. 

- Foliculite local, DCI (dedos), 

agrava psoríase, atrofia da pele, 

telangiectasia, hiperpigmentação 

- Risco de carcinoma com uso 

prolongado. 

Metronidazol 

(ex.: 

Metroderme®) 

0,75% creme, gel, 

emulsão cutânea 

Pele: 

- 2x/dia (4 semanas) 

- Ação anti-

inflamatória através da 

inibição da formação 

de radicais livres. 

- Sensibilização de contacto com 

uso prolongado (raro). 

Fototerapia 

- Raios UVB 

- Dose cumulativa 

de 9,8 J/cm2. 

- 3x/semana durante 8 

semanas ou até 

desaparecimento de lesões 

- Imunomodulação. 

- Inibição da 

proliferação celular. 

- Queimaduras, comichão 

durantes e depois da terapia. 

- Risco de tumor genital com 

uso prolongado. 

S
IS

T
É

M
IC

O
 

Itraconazol 

(ex.: Sporanox®) 

- 200 mg 

-via oral 

- 1x/dia (7 dias) 

- 1x/dia (2dias/mês para 

manutenção) 

- Inibição da síntese da 

parede celular dos 

fungos. 

- Anti-inflamatório via 

inibição de metabolitos 

da 5-lipoxigenase. 

- Hepatotoxicidade (raro). 

Terbinafina 

(ex.: Lamisil®) 

- 250 mg 

- via oral 

- 1x/dia (4-6 semanas) 

OU 

- 12 dias/mês (3 meses) 

- Inibição da síntese da 

membrana e parede 

celulares. 

- Taquicardia, insónia (raros). 

* Legenda: CC = Couro Cabeludo, DCI = Dermatite de Contacto Irritante, Fe = Ferro, S = Enxofre. 
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6. O Papel do Farmacêutico 

 Uma vez que se trata de uma doença com manifestações visíveis, é comum os doentes 

sentirem-se, por vezes, constrangidos. No entanto, eles podem beneficiar muito do 

aconselhamento farmacêutico. O farmacêutico deve sempre inteirar-se dos medicamentos e 

produtos cosméticos que o doente já utilizou, de forma a melhor avaliar a severidade dos 

sintomas. Deve certificar-se que o problema do doente é mesmo DS ou caspa e depois proceder 

ao aconselhamento de um produto apropriado, indicar qual o regime terapêutico, efeitos 

adversos, esclarecer as dúvidas do doente, etc. Quando lhe parecer necessário, deve encaminhar 

os doentes para uma consulta de dermatologia [65]. É também dever do farmacêutico explicar 

claramente ao doente que a DS é uma doença crónica e que, apesar de existirem momentos de 

remissão, há sempre bastantes recidivas. Reforçando sempre a importância da adesão à 

terapêutica [65]. O farmacêutico deve também ter conhecimento dos suplementos alimentares, 

produtos naturais e outros que o doente está a tomar para garantir que não há o risco de 

ocorrerem interações medicamentosas [65]. 

 Por fim, como só os casos muito graves é que requerem acompanhamento médico, o 

aconselhamento farmacêutico ganha assim um papel de destaque no tratamento e prevenção da 

DS e da caspa [65]. 

 

7. Conclusão 

 Tanto a DS, como a caspa, são doenças, caraterizadas por eritema e descamação da pele. 

Não poem em risco a vida dos doentes, todavia, têm um impacto negativo na vida social destes, 

principalmente nos casos graves, em que os doentes se podem mesmo sentir inibidos de fazer 

certas atividades de convívio e lazer, como por exemplo ir à praia. Pelo contrário, a DS infantil 

tem pouco ou nenhum impacto na vida dos bebés. Apenas os casos de maior prurido e lesões 

muito extensas têm necessariamente de ser resolvidos com recurso a fármacos. 

 Apesar da etiologia da DS ainda ser desconhecida, atualmente já poucas dúvidas restam 

entre os investigadores que no centro deste enigma se encontram as leveduras Malassezia spp., 

a produção excessiva de sebo, a suscetibilidade individual e a forma como estes três fatores se 

relacionam. Felizmente, atualmente, existe uma grande variedade de fármacos e FF para o 

tratamento da DS, que permitem aos doentes fazer uma vida normal, sem constrangimentos. 

 Por fim, a escolha deste tema permitiu-me adquirir novos conhecimentos acerca desta 

doença e, principalmente, dos fármacos utilizados no seu tratamento e seus nomes comerciais. 

Considero que estes novos conhecimentos foram importantes, pois a maioria dos doentes 

apresenta formas ligeiras de DS, que podem ser solucionadas apenas com uma ida à farmácia. O 

aconselhamento farmacêutico tem assim grande destaque no tratamento e prevenção da DS. 

Neste sentido, os panfletos da DS distribuídos na FDV tiveram um grande sucesso e os utentes 

demonstraram grande interesse em conhecer melhor a doença.   
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Anexo I - Farmácia Dolce Vita. 

 

                      Entrada exterior da FDV    Área de atendimento ao público 

 

          

           Gabinete de apoio ao utente                         Área de receção e armazenamento 

 

Anexo II – Exemplo de uma promoção efetuada na FDV. 
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Anexo III - Ecrã inicial do sistema informático 4DigitalCare. 

 

 

 

 

Anexo IV – Menu “Stocks” do sistema informático 4DigitalCare. 
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Anexo V - Receita médica materializada da prescrição por via eletrónica e Guia de Tratamento. 

Retirado do Despacho n.º 11 254/2013. 

 

 

 

Anexo VI - Receita médica renovável materializada da prescrição por via eletrónica e Guia de 

Tratamento. Retirado do Despacho n.º 11 254/2013. 
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Anexo VII – Receita médica manual. Retirado do Despacho n.º 11 254/2013. 

 

 

Anexo VIII - Verso da receita médica, impresso na farmácia. Retirado do Despacho n.º 

15 700/2012. 
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Anexo IX - Modelo de guia de tratamento. Retirado do Despacho n.º 9002/2015. 
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Anexo X - Parâmetros de mau prognóstico de AR. Retirado de [51]. 

 

PARÂMETROS DE MAU PROGNÓSTICO 

 Início da doença em idade mais precoce. 

 Altos títulos de FR. 

 VS e/ou PCR elevadas persistentemente. 

 Artrite em mais de 20 articulações. 

 Comprometimento extra-articular: presença de nódulos reumatoides, síndrome de 

Sjogren, episclerite, esclerite, doença pulmonar intersticial, pericardite, vasculite 

sistémica e síndrome de Felty. 

 Presença de erosões nos dois primeiros anos da doença (raios X das mãos e pés) 
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Anexo XI - Radiografia dos dedos das mãos de um doente com AR. Retirado de [49]. 

 

 

Na radiografia, é possível observar alguma erosão óssea. 

 

 

 

Anexo XII - Manifestações clínicas da AR. 

 

         

  Sinovite das articulações metacarpofalangeais.                                Nódulos Reumatoides. 
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Anexo XIII- Diagnóstico diferencial de AR. Adaptado de [53] e de [75]. 

 

Diagnóstico Comentários 

Lúpus Eritematoso 
Pode aparecer uma erupção cutânea na face, há inflamação do coração e pulmões e 

sensibilidade à luz. A dor nas articulações é constante ao longo do dia. 

Fibromialgia 
Não há sinovite. A dor é não articular e pode ser descrita como queimadura ou 

mal-estar. Às vezes ocorrem espasmos musculares. 

Hemocromatose Análise do ferro e coloração da pele podem orientar o diagnóstico. 

Endocardite 

Infeciosa 
Presença de murmúrios e febre alta. Historial de uso intravenoso de fármacos. 

Gota Poliarticular 

Articulações, muitas vezes eritematosas. A podagra é comum na gota. A gota e a AR 

raramente coexistem, mas a doença de deposição de pirofosfato de cálcio pode 

acompanhar a AR. 

Polimialgia 

Reumática 

A AR, ao contrário da polimialgia reumática, raramente se apresenta com dor apenas 

nas articulações proximais das extremidades. 

Sarcoidose 
É provável a existência de granulomas, tal como hipercalcemia e achados clínicos no 

tórax. 

Espondiloartropatias 

Seronegativas 

Tendem a ser mais assimétricas do que a AR. Geralmente envolvem as juntas da 

coluna vertebral. Avaliar se há história de psoríase, co-morbilidades de Reiter, 

doença inflamatória do intestino. A artrite reativa pode ser pós-infeciosa, 

sexualmente adquirida, ou relacionadas com distúrbios gastrointestinais. 

Doenças da Tiroide Considerar níveis de hormonas estimulantes da tiroide, dependendo dos sintomas. 

Artrite Viral Considerar parvovirus, hepatite B e HIV. 

Osteoartrite 

A incidência aumenta com a idade e traumas físicos são um fator de risco. 

A dor associada a esta doença vai diminuindo ao longo do dia e com a realização de 

movimentos. Afeta as articulações interfalangiais distais e as articulações que 

suportam o peso do corpo (ancas e joelhos). As análises laboratoriais sestão normais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  59 | 

Anexo XIV - Critérios desenvolvidos pela ACR e EULAR, em 2007. Retirado de [43]. 

 

Previsão de artrite precoce: 

1. Idade (multiplicar por 0,02) 

2. Género (feminino=1) 

3. Distribuição das articulações envolvidas: 

 Pequenas articulações das mãos e pés (0,5) 

 Simétrica (0,5) 

 Membros superiores (1) ou membros superiores e inferiores (1,5) 

4. Rigidez matinal (recurso a escala visual): 

 26-90 mm (1) 

 > 90 mm (2) 

5. Número de articulações dolorosas: 

 Quatro a dez (0,5) 

 11 ou mais (1) 

6. Número de articulações inchadas: 

 Quatro a dez (0,5) 

 11 ou mais (1) 

7. Proteína C Reativa (mg/l): 

 5 a 50 (0,5) 

 51 ou mais (1,5) 

8. FR positivo (1) 

9. Anticorpo Anti-CCP positivo (2) 

 

Os pontos aparecem entre parêntesis. Qualquer valor igual ou acima de 8 é considerado AR. 
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Anexo XV - Fármacos para o tratamento da AR e doses recomendadas. Adaptado de [42] e [75] 

Fármaco Dose Comentários 

Analgésicos 

Paracetamol 4000 mg/dia Cuidado em doença hepática. 

AINEs 

Ácido Acetilsalicílico 3000 mg/dia 
Diminuir dose em 50% em doentes com 

insuficiência hepática e/ou renal. 

Diclofenac 225 mg/dia 
Aumento das transaminases (superior aos 

outros AINEs). 

Ibuprofeno 3200 mg/dia Evitar doença hepática grave. 

Naproxeno 1500 mg/dia 
Diminuir dose em doentes com problemas 

renais, hepáticos e idosos. 

Piroxicam 20 mg/dia Diminuir dose em doença hepática e idosos. 

Celecoxib 400 mg/dia 
Contraindicado em caso de alergia a 

sulfonamidas. 

Etoricoxib 120 mg/dia 
Contraindicado em insuficiência hepática ou 

renal grave. Atenção em casos moderados. 

Corticosteroides 

Prednisolona 
5 mg/dia 

Atenção aos efeitos secundários resultantes de 

usos prolongado. 
Prednisona 

DMARDs Convencionais 

Metotrexato 25 mg/semana 

Dose inicial 10 mg, com subida até 25 mg 

dentro de 4-8 semanas. 

Utilizar folato (10 mg/semana ou 1 mg/dia). 

Sulfassalazina 3000 mg/dia 
Dose inicial 1000 mg, com subida até 

3000 mg dentro de 4-8 semanas. 

Leflunomida 20 mg/dia 
Doses de carga opcionais e estão associadas a 

mais efeitos adversos GI. 

Hidroxicloroquina 400 mg/dia 
Para artrite moderada ou em terapia de 

combinação. 

DMARDs Biológicos 

Adalimumab 
40 mg subcutâneos a 

cada 2 semanas 

Inibidores do TNF: 

 

Podem reativar tuberculose latente e outras 

infeções respiratórias. 

Certolizumab 
200 mg subcutâneos 

a cada 2 semanas 

Etanercept 
50 mg/semana 

subcutâneos 

Golimumab 
50 mg/mês 

Subcutâneos 

Infliximab 
3-10 mg/kg IV a cada 

4-8 semanas 
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Rituximab 
1000 mg IV a cada 6 

meses 
Anti-linfócitos B 

Abatacept 
125 mg/semana 

subcutâneo 
Anti-linfócitos T 

Tocilizumab 
162.6 mg/semana 

Subcutâneo 
Anti-recetores IL-6 

DMARDs Sintéticos Direcionados 

Tofacitinib 5 mg, 2x/dia Inibidor da Cinase Janus 
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Anexo XVI- Recomendações do ACR, de 2015, para o tratamento da AR. Adaptado de [55]. 

 

Recomendações para doentes sintomáticos com AR inicial (duração inferior a 6 meses). 

1. Independentemente do nível de atividade da doença, utilizar uma estratégia de tratamento 

direcionada a alvos específicos em vez de uma abordagem não direcionada. 

2. Se a atividade da doença é baixa, em doentes que nunca tomaram um DMARD: 

 Utilizar um DMARD em monoterapia (MTX preferencialmente) em vez de terapia dupla. 

 Utilizar um DMARD em monoterapia (MTX preferencialmente) em vez de terapia tripla. 

3. Se a atividade da doença é moderada ou alta, em doentes que nunca tomaram um DMARD: 

 Utilizar um DMARD em monoterapia em vez de terapia dupla. 

 Utilizar um DMARD em monoterapia em vez de terapia tripla. 

4. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar da monoterapia com DMARD 

(com ou sem glucocorticoides), utilizar uma combinação de DMARDs, ou um TNFi, ou um 

fármaco biológico não-TNF (todas as opções com ou sem MTX, em nenhuma ordem particular 

ou preferência), em vez de continuar a monoterapia com um DMARD. 

5. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar dos DMARDs: 

 Utilizar um TNFi em monoterapia em vez de tofacitinib em monoterapia. 

 Utilizar TNFi + MTX em vez de tofacitinib + MTX. 

6. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar dos DMARDs ou terapias 

biológicas, adicionar uma dose baixa de glucocorticoides. 

7. Se a doença recidivar, adicionar glucocorticoides na menor dose possível e durante o menor 

período de tempo possível. 

 

 

Recomendações para doentes com AR estabelecida (duração superior a 6 meses). 

1. Independentemente do nível de atividade da doença, utilizar uma estratégia de tratamento 

direcionada a alvos específicos em vez de uma abordagem não direcionada. 

2. Se a atividade da doença é baixa, em doentes que nunca tomaram um DMARD, utilizar um 

DMARD em monoterapia (MTX preferencialmente) em vez de um TNFi. 

3. Se a atividade da doença é moderada ou alta, em doentes que nunca tomaram um DMARD: 

 Utilizar um DMARD em monoterapia (MTX preferencialmente) em vez de tofacitinib. 

 Utilizar um DMARD em monoterapia (MTX preferencialmente) em vez de DMARDs em 

terapia combinada.. 

4. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar da monoterapia com DMARD, 

utilizar uma combinação de DMARDs tradicionais, ou adicionar um TNFi, ou um fármaco 

biológico não-TNF ou tofacitinib (todas as opções com ou sem MTX, em nenhuma ordem 

particular ou preferência), em vez de continuar a monoterapia com um DMARD. 
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5. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar da terapia com TNFi em doentes 

que não estão atualmente a tomar DMARDs, adicionar um ou dois DMARDs à terapia TINFi, 

em vez de continuar o tratamento com TNFi em monoterapia. 

6. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar da utilização um TNFi: 

 Utilizar um agente biológico não-TNF, com ou sem MTX, em vez de outro TNFi com ou 

sem MTX. 

 Utilizar um agente biológico não-TNF, com ou sem MTX, em vez de tofacitinib com ou 

sem MTX. 

7. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar da utilização de um agente 

biológico não-TNF, utilizar outro agente biológico não-TNF, com ou sem MTX, em vez de 

tofacitinib, com ou sem MTX. 

8. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar do uso sequencial de múltiplas 

(2+) terapias TNFi, utilizar primeiro um agente biológico não-TNF, com ou sem MTX, em vez 

de TNFi ou tofacitinib (com ou sem MTX). 

9. Se a atividade da doença ainda permanecer moderada ou alta, apesar do uso de múltiplas 

terapias TNFi, utilizar tofacitinib, com ou sem MTX, em vez de outro TNFi, com ou sem MTX, 

se a utilização de um agente biológico não-TNF não for uma opção. 

10. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar do uso de pelo menos um TNFi 

e pelo menos um agente biológico não-TNF: 

 Utilizar primeiro outro agente biológico não-TNF, com ou sem MTX, em vez de tofacitinib. 

 Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, utilizar tofacitinib, com ou sem 

MTX, em vez de outro TNFi. 

11. Se a atividade da doença permanecer moderada ou alta, apesar do uso de DMARD, TNFi ou 

terapia biológica não-TNF, adicionar terapia de glucocorticoides de curta duração.na menor 

dose possível e durante o menor período de tempo possível. 

12. Se a doença recidivar em doentes com DMARD, TNFi ou terapia biológica não-TNF, adicionar 

terapia de glucocorticoides na menor dose possível e durante o menor período de tempo 

possível. 

13. Se o doente está em remissão: 

 Reduzir terapia DMARD. 

 Reduzir TNFi, agentes biológicos não-TNF ou tofacitinib. 

14. Se a aticidade da doença é baixa: 

 Continuar terapia DMARD. 

 Continuar TNFi, agentes biológicos não-TNF ou tofacitinib em vez de descontinuar a 

respetiva medicação. 

15. Se a doença está em remissão, não descontinuar todas as terapias para AR. 
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Anexo XVII - Recomendações nacionais para o tratamento e controlo da dor nas artropatias 

inflamatórias. Adaptado de [55]. 

1. A dor deve ser medida pelas escalas visual analógica (EVA), numérica (NRS) ou verbal (VRS), e deve 

monitorizar-se a eficácia do tratamento da dor nas artropatias inflamatórias com uma ou mais destas 

escalas. 

2. A utilização do paracetamol é segura no tratamento da dor nos doentes com artropatia inflamatória até 

3g/dia. A sua associação com AINE aumenta a eficácia no controlo da dor. Não existe evidência em 

relação ao intervalo, formulação e via de administração. 

3. Não há evidência quanto à eficácia, perfil de segurança e papel dos glicocorticóides sistémicos no alívio 

da dor persistente nas artropatias inflamatórias. São necessários estudos aleatorizados e controlados. 

4. Embora não exista evidência quanto à eficácia, perfil de segurança e papel dos antidepressivos, 

neuromoduladores e relaxantes musculares no tratamento da dor nos doentes com artropatias 

inflamatórias, é legítima a sua utilização. São necessários estudos aleatorizados e controlados. 

5. Recomenda-se o uso de opióides no tratamento da dor em doentes com AR apenas no caso de existência 

de dor AR não controlada com a terapêutica de fundo otimizada. Apenas se recomenda o uso de 

opióides na dor numa artropatia inflamatória no caso desta não estar controlada com a restante 

terapêutica analgésica. Deverão ser prescritos on demand e em curto período de tempo. 

6. Na terapêutica da dor deve ser considerada a associação de 2 ou mais fármacos de classes distintas, 

embora não exista comprovação científica. 

7. Na espondilite anquilosante a administração de AINE pode ser on demand sem repercussão sobre a sua 

eficácia ou segurança. Noutras artropatias inflamatórias (AR), estes devem ser utilizados de forma 

contínua, se houver indicação para tratamento com AINEs. 

8. Considerando a ausência de evidência de utilização destes fármacos durante a gravidez e amamentação 

nas doentes com artropatias inflamatórias, recomenda-se a aplicação das mesmas normas que para a 

população em geral. 

9. Dos estudos disponíveis na literatura, não parece haver um aumento dos efeitos adversos graves nos 

doentes com AR medicados com AINE associado a MTX. Não existe evidência quanto à associação de 

MTX e paracetamol. Contudo, é necessária a monitorização regular destes doentes. 

10. Nos doentes com história de co-morbilidade GI recomenda-se: evitar o uso de AINE no tratamento da 

dor; se necessário o uso de AINE dar preferência a coxibes e eventualmente associar um inibidor da 

bomba de protões. Nos doentes com história de co-morbilidade hepática significativa desaconselha-se o 

uso de AINE e paracetamol. 

11. Em caso de co-morbilidade CV ou renal moderada/grave, recomenda-se a utilização preferencial de 

analgésicos simples. A existência de HTA não influencia a escolha da terapêutica analgésica. 

12. Fatores preditivos de dor crónica como os sociodemográficos (eg. sexo feminino, idade avançada), 

psicológicos (eg. depressão, ansiedade) e sociais (eg. ausência de apoio social) devem ser considerados 

na avaliação e decisão terapêutica de doentes com artropatias inflamatórias. 

13. Deve considerar-se a utilização da capsaícina como terapêutica adjuvante no tratamento da dor, nos 

doentes com artropatia inflamatória. 
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Anexo XVIII - Recomendações nacionais para a utilização de metotrexato na terapêutica de 

doenças reumáticas. Adaptado de [57]. 

 

1. Antes do início do metotrexato (MTX) deve ser pedido hemograma, transaminases, fosfatase alcalina, 

gama-glutamil transpeptidase, albumina, clearance da creatinina, diagnóstico imunológico da gravidez 

(DIG), serologia para vírus da hepatite B, serologia para vírus da hepatite C, serologia para vírus da 

imunodeficiência humana e radiografia do tórax. Deverá ser investigada a presença de insuficiência renal 

crónica clinicamente significativa, doença hepática crónica, fibrose pulmonar, doença hematológica 

clinicamente significativa, infeção ativa, neoplasia sob terapêutica, consumo de álcool superior a uma 

unidade por dia e incapacidade do doente para compreender os efeitos secundários da terapêutica. 

2. Recomenda-se iniciar o tratamento com dose oral de MTX igual ou superior a 10mg/semana e 

aumentar 5mg/mês, até 25mg, tendo em conta o peso corporal. Se ocorrer intolerância gastrointestinal 

(GI) mudar para via parentérica.. 

3. Recomenda-se a utilização do ácido fólico em dose semanal superior a 5mg (dose máxima de 35 

mg/semana) em doentes com AR medicados com MTX, para redução da toxicidade GI e hepática. Não 

existem dados que permitam formular recomendação relativa ao intervalo entre as tomas de ácido fólico 

e MTX. O ácido folínico em baixas doses pode ser útil para redução da toxicidade GI e hepática, mas o 

seu uso em altas doses não é recomendado. 

4. Recomenda-se dosear mensalmente, nos primeiros 3 meses, transaminases, hemograma completo e 

creatinina sérica. A partir daí, cada 3-4 meses, se estável. A anamnese e o exame físico devem ser 

efetuados em cada visita. 

5. O MTX deve ser suspenso transitoriamente ou reduzida a dose quando em 3 determinações 

consecutivas mensais as transaminases permanecerem elevadas (superior a 2 vezes o limite superior do 

normal (LSN)). Devem ser excluidas outras causas de elevação de transaminases. O MTX pode ser 

reintroduzido após a normalização das transaminases. O MTX deve ser definitivamente interrompido se 

ocorrer um quadro de hepatite clínica após exclusão de outras causas ou quando as transaminases se 

mantêm persistentemente elevadas apesar da suspensão do MTX. Deve ser considerada a realização de 

biopsia hepática para diagnóstico etiológico da persistência da elevação das transaminases. 

6. A terapêutica a longo prazo com MTX parece ser segura do ponto de vista cardiovascular e infecioso, 

apesar de necessidade de monitorização periódica e regular (sobretudo efeitos GI e hepáticos). 

Não há dados que permitam emitir recomendações ou alertas sobre a sua segurança relativamente a 

linfomas e neoplasias sólidas. 

7. Algumas associações de DMARDs são mais eficazes do que o MTX em monoterapia no tratamento da 

AR.A possibilidade de efeitos secundários poderá ser superior com as associações de DMARDs. 

8. O MTX é eficaz como poupador de corticóides na arterite temporal de células gigantes, polimialgia 

reumática, lúpus eritematoso sistémico e dermatomiosite juvenil. 
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9. Nos doentes com AR controlada e submetidos a cirurgia ortopédica, a dose de MTX pode ser mantida 

no período peri-operatório. A suspensão do MTX pode conduzir a uma exacerbação da AR. Face à 

inexistência de dados, não se faz recomendação para outro tipo de cirurgias. 

10. Recomenda-se a suspensão de MTX pelo menos 3 meses antes da conceção (homens e mulheres), 

durante a gravidez e o aleitamento. Caso ocorra gravidez em mulher exposta a MTX, há um possível 

aumento do risco de malformações. 

11. Em doentes em remissão há pelo menos 1-2 anos, poder-se-á tentar a redução gradual para a dose 

mínima eficaz, mantendo vigilância clínica e radiológica. Não existem dados que suportem a suspensão 

do MTX em doentes em remissão clínica. 

12. Em caso de infeção grave ou infeção oportunista deve-se suspender o MTX. Em caso de infeção da 

comunidade sem critérios de gravidade não há evidência que a suspensão do MTX seja vantajosa. 

13. O rastreio da tuberculose (TB) em doentes medicados com MTX deve ser baseado na história clínica, 

Rx tórax e prova tuberculínica. O tratamento da TB deve ser efectuado de acordo com as recomendações 

para a população geral. 
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Anexo XIX - Manifestações clínicas de DS. Retirado de [60]. 

     
As zonas afetadas são os sulcos nasolabiais, 

  bochechas, sobrancelhas e nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesões de doente com SIDA. As lesões apresentam uma distribuição irregular e 

maior severidade. A terapêutica convencional para a DS tem maus resultados nestes doentes. 

 

  

As zonas afetadas são couro cabeludo, 

orelhas, zona da barba e face 

Orelha afetada com DS. 
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Anexo XX - Diagnóstico diferencial de DS. Adaptado de [62]. 

Doença Características Distintas 

Dermatite Atópica 

Liquenificação nos adultos nas zonas de pele internas das 

articulações. Nos bebés e crianças envolvimento facial e zonas 

externas das articulações. 

Candidíase 
Tipicamente confinada às membranas mucosas e regiões 

intertriginosas. 

Dermatite de Contacto 
Padrões característicos de distribuição causados por substâncias 

irritantes ou alergénicas. 

Eritrasma 
Erupções vermelho-acastanhado descamativas nos dedos dos pés, 

virilhas e axilas. 

Impetigo 
Infeção superficial da pele causada por estreptococos e/ou 

estafilococos. Inicia-se com a formação de pequenas vesículas . 

Líquen Simples Crónico 
Erupção eczematosa causada por coçar habitualmente uma única 

área. Mais comum em adultos, mas possível em crianças. 

Dermatite Numular 
Uma ou várias placas com bordas tipo-moeda. Comum nas costas 

das mãos. 

Pitiríase Rosea 

Inicia-se com uma mancha avermelhada e com escamas típica. As 

lesões têm uma “distribuição árvore de Natal” ao longo do tronco e 

extremidades proximais. 

Psoríase 
Pápulas descamativas, de tom vermelho característico, que 

coalescem para formar placas arredondas. 

Rosacea 
Erupções de pápulas e pústulas eritematosas e edematosas na testa, 

bochechas, nariz e olhos. 

SífilisSecundária  

Placas cor de cobre, descamativas, nas palmas das mãos e solas dos 

pés, acompanhadas de um síndrome tipo-influenza e adenopatia 

generalizada. 

Lúpus Sistémico 

Eritematoso 

DISCOIDE: Lesões discoides na face e couro cabeludo. 

SUBAGUDO: Lesões anulares, papuloescamosas, com 

foto-distribuição. 

AGUDO: Placas vermelhas, foto-distribuídas, formando um rash 

borboleta facial. 

Tinea capitis, 

T. corporis 

Infeção por dermatófitos do couro cabeludo e corpo, origina lesões 

com bordas escamosas e avermelhadas, em formato de anel. Podem 

aparecer vesículas nas bordas quando a inflamação é intensa.  
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Anexo XXI - Panfleto informativo acerca da AR, frente e verso. 
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Anexo XXII - Panfleto informativo acerca da DS, frente e verso. 

 

 



  

 1 
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Resumo 

 

 O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular Estágio do 5º ano do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. O estágio decorreu durante os meses de Outubro e Novembro de 2015 nos Serviços 

Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.. A 

calendarização das atividades realizadas encontra-se descrita no Anexo 1. 

 O relatório faz uma breve apresentação da Instituição e descreve o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos e a forma como estes se encontram organizados. Descreve-se o circuito 

do medicamento e o funcionamento da Distribuição Tradicional, Distribuição Individualizada 

Diária em Dose Unitária, Ambulatório, Unidade Centralizada de Quimioterapia, Unidade de 

Preparação de Estéreis e Não Estéreis e Ensaios Clínicos. 

 Este estágio teve como objetivo a aquisição de conhecimentos acerca do funcionamento 

dos Serviços Farmacêuticos de um hospital e das funções e responsabilidades de um 

farmacêutico hospitalar. 
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1. Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. 

 O Professor Francisco Soares Branco Gentil, especialista em Oncologia de renome 

internacional, foi o grande dinamizador do Instituto Português para o estudo do Cancro, criado 

em 1923, com sede provisória no Hospital Escolar de Santa Marta em Lisboa. Mais tarde, 

adquiriu a designação de Instituto Português de Oncologia e instalou-se definitivamente em 

Palhavã, em Lisboa. Em 1967 foi criado o segundo centro do Instituto Português de Oncologia 

em Coimbra e só em Abril de 1974 foi criado o centro do Porto do Instituto Português de 

Oncologia Francisco Gentil [1]. 

 Algumas décadas mais tarde, com o Decreto-Lei nº 282/2002, de 10 de Dezembro, o 

IPO adquiriu o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, passando a 

designar-se IPOFG – CROP, S.A. Posteriormente, a 1 de Janeiro de 2006, um novo Decreto-Lei 

(n.º 233/2005), veio transformar as sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos 

(S.A.) em Entidades Públicas Empresariais (E.P.E.). Com esta alteração o IPO-Porto passou a 

chamar-se Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Entidade Pública 

Empresarial (IPOPFG, E.P.E.), designação que mantém até à atualidade [1]. 

 O IPOPFG, E.P.E. está integrado no Serviço Nacional de Saúde e tem por missão 

principal a prestação de cuidados de saúde hospitalares oncológicos à população, com a máxima 

qualidade, humanismo e eficiência [2]. 

 Ao longo dos anos, o IPOPFG, E.P.E. tem-se esforçado para melhorar os seus serviços, 

investindo principalmente na qualidade do atendimento aos doentes, na atividade científica e no 

ensino. Este esforço tem sido reconhecido a nível nacional e internacional, o que se traduziu em 

vários prémios e certificados. Dentre estes, destaca-se a certificação ISO 9001/2008 para todas 

as atividades dos seus serviços obtida em 2010. Para além disto, o IPOPFG, E.P.E. é ainda um 

membro ativo da European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC) [1,3]. 

 A estrutura de prestação de cuidados de saúde do IPOPFG, E.P.E. está dividida em 

diferentes serviços. Estes serviços são constituídos por Clínicas de Patologia e Serviços de 

Apoio, que estão em constante cooperação de forma a garantir o melhor tratamento possível 

para o doente. As Clínicas de Patologia são unidades multidisciplinares que estão organizadas 

por patologia e que são a base de toda a estrutura assistencial do hospital. Para além disso, 

existem ainda os Serviços de Apoio que complementam a atividade clínica desenvolvida no 

IPOPFG, E.P.E. como é o caso dos Serviços Farmacêuticos (SF) [4]. 

 

2. Serviços Farmacêuticos do IPOPFG, E.P.E. 

 Os SF Hospitalares executam todo um conjunto de atividades farmacêuticas, em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, designadas por “atividades de Farmácia 

Hospitalar”. Estes serviços possuem autonomia técnica e científica, estando, no entanto, sujeitos 
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à orientação geral dos Órgãos de Administração do Hospital, perante os quais respondem pelos 

resultados do seu exercício [5]. 

 Os SF do IPOPFG, E.P.E. são responsáveis pela terapêutica medicamentosa dos doentes 

e pela garantia da segurança, eficácia e qualidade em todo o circuito do medicamento. Para isso, 

mantêm registos que possibilitam a realização destas funções. Estão também disponíveis para a 

prestação de informação e esclarecimentos ao doente e aos profissionais de saúde. Para além de 

integrarem as equipas de cuidados de saúde, promovem ainda ações de investigação científica e 

de ensino [6]. 

 Desde a sua abertura até ao ano 2002, a direção dos SF esteve a cargo da Dra. Eduarda 

Gomes, passando depois a ser da responsabilidade da Dra. Florbela Braga [6-7]. 

 

2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

 Os SF do IPOPFG, E.P.E. estão divididos em várias unidades: 

• Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

• Distribuição Tradicional ou Clássica (DT); 

• Ambulatório; 

• Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ); 

• Ensaios Clínicos (EC); 

• Farmacotecnia - Produção de Estéreis e Não Estéreis (UPE/UPNE); 

• Serviço de Informação de Medicamentos (SIM) [6]. 

 Todas as unidades referidas anteriormente, com exceção do Ambulatório, constituem a 

Farmácia Central. Assim, os SF são compostos pela Farmácia Central (Fig.1) e pela Farmácia 

de Ambulatório [6]. 

 

Figura 3. Organização espacial da Farmácia Central do IPOPFG, E.P.E. [8]. 

 

2.2. Localização dos Serviços Farmacêuticos 

 Os SF do IPOPFG, E.P.E. localizam-se em duas zonas distintas. A Farmácia Central 

situa-se no piso 1 do Edifício Principal (edifício das Cirurgias), e a Farmácia de Ambulatório 
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encontra-se no piso 2 do Edifício de Medicina (edifício do Hospital de Dia). Esta separação 

entre a Farmácia Central e a Farmácia de Ambulatório prende-se com a necessidade de facilitar 

o acesso aos medicamentos dos doentes em regime de Ambulatório. Por essa razão, a Farmácia 

de Ambulatório localiza-se próximo da circulação normal deste tipo de doentes, neste caso, 

junto ao Hospital de Dia de Adultos [5-6]. 

 

2.3. Horário de Funcionamento 

 O horário de funcionamento das diferentes unidades que integram os SF do IPOPFG, 

E.P.E. encontra-se descrito na Tabela 1 [9].  

 

Tabela 6. Horário, de segunda-feira a sexta-feira, das diferentes unidades dos SF do IPOPFG, E.P.E. [9]. 

DIDDU Ambulatório EC UPE UPNE 
UCQ 

(H. de Dia) 

UCQ 

(Internamento) 

9h30 - 17h30 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00 9h30 - 16h30 9h00 - 17h00 8h00 - 20h00 9h00 - 17h00 

 

 A unidade de DIDDU encontra-se ainda em funcionamento das 10h00 às 13h00 todos 

os sábados e o Serviço de Internamento da UCQ funciona também das 8h00 às 13h00 aos fins 

de semana e feriados [9]. 

 Fora destes horários, fica ainda destacado, diariamente, um farmacêutico para assegurar 

as funções dos SF. Este encontra-se acessível até às 24 horas e pode ser contactado através de 

chamada telefónica. 

 

2.4. Recursos Humanos 

 Os recursos humanos são essenciais para o funcionamento dos SF de qualquer hospital, 

e devem estar adequados ao contexto em que se inserem, não só em termos de quantidade, mas 

também em qualidade [5]. No caso do IPOPFG, E.P.E., a equipa de profissionais de saúde dos 

SF é constituída por 15 farmacêuticos hospitalares (FH), 17 técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica (TSDT), 9 assistentes operacionais (AO), e 3 técnicos administrativos. A 

coordenação desta equipa fica a cargo da Diretora Técnica dos SF, a Dra. Florbela Braga [6]. 

 

2.5. Sistema Informático 

 O sistema informático utilizado pelos profissionais desta unidade de cuidados de saúde 

é o Glintt-Healthcare Solutions, também designado de Glintt HS. O Glintt HS é um sistema 

integrado de gestão hospitalar que disponibiliza um conjunto variado de funcionalidades 

essenciais para uma gestão clínica e administrativa eficiente [10]. 

 Os SF do IPOPFG, E.P.E. possuem o software informático SGICM - Farmácia da Glintt 

(Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento), que é dotado de prescrição 
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eletrónica de medicamentos (Anexos 2,3, 14). Esta permite o registo e a consulta de informação 

clínica e terapêutica, facilitando a comunicação entre os vários profissionais de saúde 

intervenientes no circuito do medicamento. O SGICM - Farmácia permite não só a gestão de 

stocks, inventário e armazéns avançados, mas também a identificação e rastreio de toda a 

medicação prescrita e administrada no hospital. Possui ainda uma componente que controla 

todos os processos referentes à dietética e nutrição no ambiente hospitalar, desde a definição da 

dieta (com integração da prescrição médica) até à entrega ao doente [10]. 

 

3. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

 A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é o conjunto 

de procedimentos realizados pelos SF Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa destes 

em perfeitas condições aos doentes do IPOPFG, E.P.E. A gestão de stocks destes produtos, 

nomeadamente dos medicamentos, é efetuada informaticamente, com atualização automática.  

A gestão de medicamentos tem várias fases, começando na sua seleção, aquisição e 

armazenagem, passando pela distribuição e acabando na administração do medicamento ao 

doente. A seleção de medicamentos é feita pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e 

tem por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e/ou a Adenda de 

Medicamentos do Hospital e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. A aquisição 

dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos aprovados pela CFT é da 

responsabilidade do FH, sendo efetuada em articulação com o Serviço de Aprovisionamento. 

Estes são encomendados sempre que se atinge o ponto de encomenda (nível de stock para o qual 

deve ser colocada uma nova encomenda; tem por base a média mensal de consumos). Serão 

entregues nos SF, depois de devidamente requisitados, acompanhados de guia de remessa e nota 

de encomenda, e o seu armazenamento é feito de modo a garantir as condições necessárias de 

espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. O armazém possui, portanto, prateleiras para 

armazenamento de medicamentos e soluções de grande volume, para que nenhum produto 

assente diretamente no chão e está organizado de forma a permitir condições de rotação de 

stock, de acordo com a regra “primeiro entrado/primeiro saído”, exceto nos casos em que o 

prazo de validade do medicamento ou produto em causa, o determine. O armazenamento é da 

competência dos SF, nomeadamente, dos FH, TSDT e AO [5]. 

 

4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, publicado pelo Ministério da Saúde, a 

distribuição de medicamentos num hospital deve ter como objetivos: 1-garantir o cumprimento 

da prescrição; 2-racionalizar a distribuição dos medicamentos; 3-garantir a administração 

correta do medicamento; 4-diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de 

medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.); 5-monitorizar 
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a terapêutica; 6-reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e 

manipulação dos medicamentos; 7-racionalizar os custos com a terapêutica [5]. No IPOPFG, 

E.P.E., tudo isto é facilitado pela existência de um sistema informático que permite a 

comunicação entre todos os profissionais de saúde do hospital. Em grande parte, isso deve-se à 

existência da prescrição médica eletrónica, embora por vezes a prescrição médica chegue aos SF 

ainda em papel. Todas as prescrições contêm a identificação do doente, a data da prescrição, a 

designação do medicamento por denominação comum internacional (DCI), a dose, a forma 

farmacêutica e via de administração, e a identificação do médico prescritor. 

 Os sistemas de distribuição de medicamentos dos SF do IPOPFG, E.P.E. nem sempre 

estiveram organizados desta forma. Houve um grande desenvolvimento ao longo dos anos de 

forma a dar resposta às diferentes exigências e a acompanhar o desenvolvimento dos Serviços 

Clínicos (SC) do hospital [7]. Atualmente, os SF são constituídos pelos seguintes sistemas: 

• Distribuição de Medicamentos a doentes em Regime de Internamento: 

• Distribuição Tradicional ou Clássica; 

• Distribuição Individual Diária em Dose Unitária; 

• Distribuição de Medicamentos sujeitos a Legislação Especial (como Estupefacientes e 

Psicotrópicos; Hemoderivados; etc.); 

• Distribuição de Medicamentos a doentes em Regime de Ambulatório; 

• Distribuição de Medicamentos a doentes em Ensaios Clínicos. 

 

4.1. Distribuição Tradicional ou Clássica 

 A DT é responsável pelo fornecimento de medicamentos para a reposição de stocks 

existentes nos vários SC do IPOPFG, E.P.E. Neste sistema, a distribuição é feita por reposição 

dos níveis de stocks previamente definidos pelos FH e enfermeiros responsáveis dos respetivos 

SC, de acordo com a periodicidade estabelecida (Tabela 2). Ou através de uma requisição 

simples, feita pelo enfermeiro do serviço, que gera uma satisfação do pedido. A reposição de 

stocks por níveis é aplicada principalmente aos medicamentos com mais saída nos vários SC. A 

DT também assegura o reabastecimento dos armazéns avançados dos Serviços de Medicina e 

dos Serviços de Cirurgias e dos armazéns de injetáveis de grande volume de todos os serviços. 

A DT proporciona, desta forma, apoio à DIDDU [11]. 

 Para além da distribuição de medicamentos, este sistema é também essencial para a 

distribuição de outros produtos como antisséticos, desinfetantes e dispositivos médicos [11].  
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Tabela 7. Caracterização e periocidade da Distribuição Clássica para os diferentes Serviços Clínicos [11]. 

Distribuição Clássica Calendarização Semanal 

Geral 

(compressas, desinfetantes, antisséticos, etc.) 
segunda-feira e quinta-feira 

Recurso 

(Serviços de Cirurgias e de Medicinas)  
segunda-feira e quinta-feira 

Injetáveis de Grande Volume 

(soro fisiológico, glucose, etc.) 
segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

 

4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 Os SF do IPOPFG, E.P.E. garantem a distribuição da medicação diária em unidose de 

13 SC, que incluem os Serviços de Cirurgia, o Serviço de Transplantação de Medula Óssea 

(STMO), a Pediatria, os Serviços de Cuidados Paliativos (SCP), a Unidade de Cuidados 

Paliativos (UCP rede), a Braquiterapia e os Serviços de Medicina [12]. 

 A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) assegura a distribuição 

diária de medicamentos, por doente, após prescrição médica e é da responsabilidade de um FH. 

A prescrição da medicação feita em suporte de papel ou online é validada pelo farmacêutico, e 

só depois, são preparados os medicamentos a distribuir [12]. 

 A DIDDU assegura o envio de medicação para um período de 24 horas, compreendido 

entre as 15h00 do dia da validação da prescrição e as 15h00 do dia seguinte. Como os SF não 

estão abertos aos feriados e fins de semana, nestas situações são distribuídos medicamentos para 

48 horas e 72 horas, respetivamente [12]. 

 Sempre que um doente é internado, o médico prescreve a medicação necessária para o 

seu tratamento. Nos SF, os 2 FH procedem à validação dessa prescrição, criando o perfil 

farmacoterapêutico do doente e gerando o mapa terapêutico de cada SC. Para além da validação 

das prescrições médicas, os FH da DIDDU são também responsáveis pela emissão de “Registos 

de Consumo ao Doente” de medicação urgente (Anexo 8); por resolver possíveis faltas de 

medicação; por efetuar “Registos de Consumo ao Doente” de prescrições de pré-operatórios; 

por dispensar eritropoietinas prescritas em unidose; por dispensar todos os estupefacientes, 

hemoderivados, e eritropoietinas para o Serviço de Hemodiálise e hormonas de crescimento 

para o Serviço de Endocrinologia; e por inserir informaticamente as “Justificações de 

Medicação” (Anexo 12). Partilham também a tarefa de substituir o FH destacado para o 

Ambulatório na sua hora de almoço [12]. 

 Os procedimentos de dispensa, revertência e reposição de stocks de medicação estão a 

cargo dos TSDT, exceto nos casos de medicação sujeita a legislação especial [12]. 

 

 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  7 | 

4.2.1. Protocolo de Validação Farmacêutica da Prescrição Médica 

 Para proceder à validação da prescrição médica, o farmacêutico deve: 

 Analisar a concordância entre os medicamentos prescritos, via de administração, forma 

farmacêutica, dose, frequência, horário e quantidade a ser dispensada; 

 Detetar eventuais incompatibilidades entre os vários fármacos; 

 Avaliar a relação com a medicação prescrita anteriormente; 

 Avaliar a duração do tratamento medicamentoso, tendo em conta a calendarização 

automática e as observações da prescrição médica; 

 Detetar a presença de medicação prescrita apenas para situações de S.O.S. Este tipo de 

medicação não é dispensado pela DIDDU, pois já faz parte dos stocks de cada serviço; 

 Identificar os fármacos que têm apresentação multidose. Nestes casos, eles devem ser 

apenas dispensados no primeiro dia em que são prescritos no Internamento e deve-se 

proceder à calendarização do novo envio, quando possível; 

 Identificar os fármacos extra-formulário e verificar se existe uma “Justificação Clínica” 

devidamente preenchida para a sua aquisição. Cabe também ao FH verificar se existem 

alternativas no formulário interno do hospital que se adaptem à “Justificação Clínica”; 

 Identificar os fármacos que pertencem ao formulário interno da instituição, mas 

necessitam de “Justificação Clínica”. Caso esta não exista, os fármacos não podem ser 

dispensados;  

 Analisar se existem eritropoietinas na prescrição médica. Estas não devem ser emitidas 

nos mapas de envio de medicação, pois têm obrigatoriamente de ser fornecidas pelo 

farmacêutico; 

 Analisar se o perfil farmacoterapêutico se adequa ao doente em causa; 

 Validar a prescrição e calendarização da medicação adjuvante de quimioterapia; 

 Verificar se existem prescrições destinada à UPE/UPNE (ex.: MM), neste caso o 

farmacêutico destacado nesse sector deve ser alertado [12]. 

 

4.2.2. Procedimento de Dispensa da Medicação 

 Após a validação do FH, os TSDT procedem à emissão de mapas de medicação. A 

emissão dos mapas é feita mais do que uma vez por dia, para abranger qualquer alteração de 

medicação efetuada pelo médico antes do envio do carro. Depois da análise desses mapas, os 

TSDT procedem à dispensa da medicação prescrita, para um período de 24 horas. Esta é 

colocada em carros de transporte (Anexo 5), um por cada serviço, e cada gaveta dos carros está 

identificada com o número da cama, o nome e o número de observação do doente. É atribuída 

uma ou duas gavetas por doente e nelas é colocada toda a medicação inequivocamente 

identificada, reembalada em unidose. É ainda da responsabilidade dos TSDT verificar se a 
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medicação que vão dispensar se encontra em perfeitas condições de utilização. Também 

sinalizam a medicação que necessita de refrigeração com uma etiqueta de FRIGORÍFICO 

(Anexo 6) e a medicação citotóxica com uma etiqueta de CITOTÓXICO (Anexo 7). Estas 

etiquetas devem ser colocadas nas gavetas dos doentes. A medicação que necessita de 

refrigeração só deve ser colocada no carro imediatamente antes do transporte do carro e toda a 

medicação que é demasiado grande para ser acondicionada em gavetas deve ir em cestos 

(Anexo 5), também devidamente identificada. Estes cestos são colocados em cima dos carros de 

transporte correspondentes e são transportados em conjunto por um estafeta pertencente ao 

serviço de aquisição e logística para o respetivo SC. Imediatamente antes do transporte dos 

carros, os TSDT procedem ao abatimento informático da medicação dispensada. No mesmo dia, 

os carros, já com as gavetas vazias, são também devolvidos pelos estafetas aos SF [12].  

 

4.2.3. Registos de Consumo ao Doente 

 Os FH devem efetuar “Registos de Consumo ao Doente” de medicação urgente 

(Anexo 8). Nestes casos, os SC enviam uma lista por via digital ou informam por via telefónica 

quais os medicamentos que necessitam. O farmacêutico irá depois averiguar o motivo do pedido 

e, caso seja necessário, proceder à emissão do “Registo de Consumo ao Doente”. 

Posteriormente, o TSDT prepara a medicação necessária e o AO do serviço que efetuou o 

pedido desloca-se à Farmácia Central para levantar a medicação [12]. 

 O motivo mais comum que leva à emissão destes “Registos de Consumo” são as 

alterações que os médicos efetuam às prescrições médicas durante o período de encerramento 

dos SF. No entanto, também podem existir outros motivos tal como o extravio ou dano da 

medicação, ou a falha de envio de medicação, devido a lapso humano ou informático [12]. 

 

4.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial  

 Estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial que exige, por questões de 

segurança, que sejam apenas manuseados por FH. Incluem-se neste grupo, medicamentos como 

os estupefacientes e psicotrópicos, as eritropoietinas, os derivados do plasma e os medicamentos 

utilizados em ensaios clínicos [5]. 

 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os estupefacientes e psicotrópicos estão legislados pelo Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de 

Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos”, pela Lei n.º 45/96 de 22 de Janeiro, que altera o Decreto-Lei n.º 15/93, pelo 

Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de Setembro e pela Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho sobre 

“Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos” [5]. 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  9 | 

 Os estupefacientes e psicotrópicos estão armazenados nos SF dentro de uma sala 

fechada protegida por uma porta de segurança fichet, e dotada de prateleiras que permitem uma 

organização e segregação desses medicamentos. Nos SF, só os FH têm acesso a estes fármacos, 

sendo responsáveis pela sua receção, armazenamento e cedência. Na receção destes 

medicamentos o FH deve analisar a nota de encomenda, a quantidade recebida, os prazos de 

validade e lote. Caso esteja tudo conforme, proceder-se-á ao armazenamento no cofre. Estes 

fármacos serão posteriormente cedidos aos SC para reposição dos seus stocks. Os pedidos de 

reposição de stocks chegam aos SF por via informática ou por via de uma requisição manual, 

designada por Anexo X (Anexo 9), que vem num envelope fechado. Após verificação da 

conformidade dos pedidos, a medicação é preparada e colocada dentro de sacos de plástico, 

identificados com o SC a que se destinam. Posteriormente, os sacos são selados e entregues a 

um AO dos SF que os transportam até aos respetivos SC. Junto com a medicação vão os 

originais e cópias do Anexo X ou duas cópias dos pedidos online. Devem regressar aos SF os 

originais do Anexo X ou as cópias do pedido online devidamente assinados pelo enfermeiro, 

acusando a receção dos fármacos enviados. A reposição é feita nos dias estipulados para cada 

SC. Semanalmente, é realizado um inventário que pretende verificar se o stock virtual destes 

medicamentos coincide com o stock real, de modo a serem corrigidas possíveis 

inconformidades. Trimestralmente é enviado ao INFARMED um mapa com todos os 

movimentos destes medicamentos [13]. 

 

4.3.2. Eritropoietinas 

 A prescrição, distribuição e a comparticipação de eritropoietinas aos doentes renais 

crónicos estão legisladas pelos Despachos n.º 3/91 de 8 de Fevereiro alterado pelo Despacho 

n.º 11 619/2003 de 22 de Maio, e n.º 10/96 de 16 de Maio, (Acesso à Hormona Eritropoietina 

para os doentes insuficientes renais crónicos) e n.º 9 825/98 de 13 de Maio (Acesso ao 

medicamento Eritropoietina Humana Recombinante) [5]. 

 Nos doentes renais os níveis de eritropoietina são habitualmente baixos porque os rins 

não podem produzir este fator de crescimento que estimula a eritropoiese. No entanto, estes 

doentes respondem, na grande maioria, ao tratamento com eritropoietina exógena. A 

eritropoietina humana recombinante (rHuEpo) ou epoetina, tanto na forma alfa como na forma 

beta, possui eficácia clínica no tratamento da anemia sintomática associada ao défice de 

eritropoietina em doentes com IRC em hemodiálise e encurta o período de anemia associada a 

doenças da medula óssea e quimioterapia. Desta forma, reduz a necessidade de transfusões e 

pode até normalizar o hematócrito [14]. 

No IPOPFG, E.P.E., as eritropoietinas são da responsabilidade da DT, mediante 

requisição da Hemodiálise/Endocrinologia, sendo o FH destacado na DIDDU que fica 
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encarregue desta tarefa. São também distribuídas em regime de ambulatório aos doentes com 

IRC [11]. 

 As eritropoietinas são armazenadas em frigoríficos à temperatura de 2ºC-8ºC, e quando 

transportadas são identificadas com a etiqueta de FRIGORÍFICO (Anexo 6). 

 

4.3.3. Medicamentos Derivados de Plasma ou Hemoderivados 

 Os hemoderivados são regulados pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 de 

Janeiro (Aquisição de Produtos derivados do Plasma Humano) e pelo Despacho Conjunto 

n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, 2.ª série, dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, que 

obrigam ao registo obrigatório do lote e prazos de validade em suporte próprio. Todos os 

boletins analíticos e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, e que são exigidos 

em todas as aquisições, são arquivados de acordo com a legislação. Estes são obrigatórios 

devido ao risco biológico associado a este tipo de produtos farmacêuticos [5]. 

 No IPOPFG, E.P.E., os hemoderivados encontram-se exclusivamente armazenados, 

separados dos restantes medicamentos, nos SF, com exceção do plasma que exige condições de 

refrigeração especiais. Por esse motivo, encontra-se, separado dos restantes medicamentos, nas 

arcas frigoríficas do Serviço de Imunoterapia a -18ºC. Entre os hemoderivados dispensados 

pelos SF encontram-se a albumina, a imunoglobulina, o fibrinogénio, a cola de trombina e a 

protrombina [15]. 

 Sempre que um doente necessite de um destes medicamentos, um AO do SC onde o 

doente está internado desloca-se aos SF com uma requisição do modelo nº 1804, constituída por 

duas vias: “via farmácia” (Anexo 10) e “via serviço” (Anexo 11). Esta requisição é preenchida 

pelo médico e contém as seguintes informações: identificação do hospital; identificação do 

serviço requisitante; identificação do doente (nome e nº do processo); identificação do médico 

(nome, nº mecanográfico e assinatura); data da requisição; nome do medicamento, forma 

farmacêutica, dose, via de administração e a “Justificação Clínica”. Cada requisição refere-se a 

um só produto e um só doente. Aquando da dispensa o farmacêutico deve avaliar a requisição e 

verificar a sua conformidade. De seguida, consulta o certificado de autorização do INFARMED 

(arquivados em dossiers identificados) e preenche no local correspondente o nome do 

medicamento, o lote, a quantidade fornecida, o laboratório de origem e o nº do certificado do 

INFARMED. Por fim assina, regista o nº mecanográfico e a data. Após este procedimento pode 

finalmente dispensar o hemoderivado, juntamente com a “via serviço”. Posteriormente é dada a 

saída do medicamento informaticamente, por doente. A “via farmácia” é arquivada nos SF, 

anexada ao registo do consumo. Caso o medicamento cedido não tenha sido administrado, este 

deve ser devolvido aos SF juntamente com a “via serviço” e com registo de administração 

devidamente preenchido, referindo que não foi administrado. Mensalmente deve ser enviada 
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uma lista ao INFARMED dos produtos hemoderivados e números de lote que deram entrada 

nos SF [15]. 

 

4.3.4. Medicamentos extra-formulário com indicação restrita ou elevado valor económico 

 Sempre que estes medicamentos são necessários e não existe nenhuma alternativa no 

formulário interno do hospital, é preenchido um formulário de “Justificação de Medicação”, 

(Anexo 12) assinado pelo diretor do serviço ou diretor clínico ou ambos. Nele devem constar a 

identificação do doente, o serviço onde está internado, a DCI e a forma farmacêutica, a via de 

administração, a posologia, duração prevista do tratamento, o diagnóstico e a situação clínica do 

paciente em causa. Após análise da situação, os SF irão ou não fornecer a medicação solicitada. 

 

4.3.5. Medicamentos que necessitam de “Formulário de Autorização de Prescrição” 

 Os medicamentos deste grupo só podem ser dispensados após a apresentação de um 

formulário de “Justificação Clínica” e de um “Formulário de Autorização de Prescrição”. Este 

garante o consentimento informado do doente acerca do fármaco que vai ser administrado.  

 Um exemplo de um fármaco que pertence a este grupo é a talidomida. Apesar de ser 

utilizada em tratamentos oncológicos, tem efeitos adversos graves, nomeadamente efeitos 

teratogénicos. Por esta razão, a sua dispensa só pode ser feita após apresentação de uma 

“Justificação Clínica” e de um “Formulário de Autorização de Prescrição do Programa de 

Prevenção da Gravidez - Thalidomide Celgene®”. Este documento certifica que o médico 

preveniu o doente acerca das reações adversas associadas à Talidomida e alertou para a 

responsabilidade relacionada com a sua toma, nomeadamente, a prevenção da gravidez [16-17].  

 

4.3.5. Medicamentos sem AIM em Portugal 

 Os medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) estão legislados 

pela Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto e pela Deliberação nº 105/CA/2007, em 01 de Março de 

2007. Estes medicamentos não são usados na prática clínica comum, sendo aplicados a 

situações clínicas muito específicas, necessitando por isso de uma Autorização de Utilização 

Especial (AUE), que é concedida pelo INFARMED [18]. Para o pedido de AUE é necessário o 

preenchimento de um requerimento, que contém dados fornecidos pelo laboratório, e do 

formulário de “Justificação Clínica”, preenchido pelo diretor do serviço que irá utilizar o 

fármaco. 

 

4.3.6. Medicamentos de Ensaios Clínicos 

 A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano passou a ser 

regulada a nível nacional pela Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril (Lei de Investigação Clínica) 
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alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de Julho, e que, relativamente aos Ensaios Clínicos com 

Medicamentos de uso humano, revoga a Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto [19]. 

 O armazenamento e dispensa de medicamentos experimentais estão a cargo do FH, que 

tem também funções como membro da Comissão de Ética do hospital [20]. 

 

4.4. Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

 A evolução científica permitiu que um grande número de doentes possa fazer os seus 

tratamentos em regime de ambulatório, não necessitando por isso de ficar internados no 

hospital. Isto veio reduzir os custos e os riscos relacionados com o internamento hospitalar e 

possibilitar ao doente a continuação do tratamento no seu ambiente familiar [5].  

 No IPOPFG, E.P.E., a Farmácia de Ambulatório dispensa antineoplásicos 

(hormonoterapia, quimioterapia convencional, terapêutica alvo, dexametasona), fatores de 

crescimento, imunomoduladores, antifúngicos, antivíricos, antiparasitários, antibióticos, 

tuberculostáticos, eritropoietinas, medicação prevista pela lei para doentes com IRC e 

alimentação artificial entérica. São também dispensados medicamentos manipulados (MM). 

Todos os medicamentos dispensados são fornecidos de forma gratuita ou por estarem 

abrangidos pela lei ou por decisão do Conselho de Administração do hospital. A distribuição, 

informação e controlo de todos os medicamentos fornecidos ao doente são da responsabilidade 

do FH destacado para a Farmácia de Ambulatório. Este tem o dever de fornecer toda a 

informação e aconselhamento ao doente, de forma, a promover a correta utilização dos 

medicamentos, elucidar quanto às doses, formas de administração, horário e duração do 

tratamento, favorecer a adesão à terapêutica, alertar para a possibilidade da ocorrência de efeitos 

secundários, indicar a forma de correta conservação e manuseamento dos medicamentos, etc. 

[21]. 

 Quando um doente se dirige a este setor, é-lhe solicitada a apresentação do Cartão de 

Identificação do IPOPFG, E.P.E. e, através do programa informático, o FH consulta o perfil 

farmacoterapêutico do doente. A análise do perfil farmacoterapêutico permite verificar se foi 

feita alguma alteração à terapêutica efetuada pelo doente, nomeadamente alterações de fármacos 

e/ou doses. Após análise da receita médica, a medicação é fornecida ao doente nas quantidades 

acordadas pelo Conselho de Administração da Instituição (Tabela 3) [21].  
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Tabela 8. Regras de dispensa de medicação em Ambulatório, impostas pelo Conselho de Administração do IPOPFG, 
E.P.E. [21]. 

Tipo de Medicação Regras de Dispensa 

Hormonoterapia 
Dispensada para o mês atual e para os dois meses seguintes 

ou até ao fim da prescrição (se inferior a 3 meses). 

Alimentação Artificial 
Dispensada para um período máximo de 7 dias, segundo 

prescrição pelo nutricionista da instituição. 

Insuficiência Renal Crónica 

(abrangidos por lei) 
Dispensada para o período de um mês. 

Restante Medicação 
Dispensada para um período máximo de 30 dias ou até data de 

fim de prescrição (se inferior a 30 dias). 

 

 No caso dos MM, para além da dispensa da medicação, é também necessário agendar 

com o utente a nova data da dispensa. Isto é feito num ficheiro de Excel partilhado com a 

UPNE, que está encarregue de preparar estes medicamentos [21]. 

 No setor de ambulatório os medicamentos que exigem conservação à temperatura 

ambiente estão distribuídos por armários, e os medicamentos que devem ser conservados entre 

2ºC e 8ºC encontram-se no interior de um frigorífico. Estes últimos devem ser dispensados 

juntamente com um acumulador de frio e devidamente identificados com a etiqueta 

FRIGORIFICO (Anexo 6) [21]. 

 A reposição de stocks é realizada duas vezes por semana, por via informática. Em caso 

de falta de medicação é realizado um pedido de carácter Urgente para a Farmácia Central [21]. 

 

5. Farmacotecnia 

 A Farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado [22]. 

Atualmente, são poucas as preparações que se fazem neste setor e estas englobam 

essencialmente a reconstituição de medicamentos citotóxicos (para doentes oncológicos); 

soluções para nutrição parentérica; outro tipo de preparações assépticas (soluções e diluições de 

desinfetantes); manipulação/adaptação de especialidades farmacêuticas comercializadas 

(fórmulas pediátricas por ex.); e acondicionamento de medicamentos em dose unitária 

(reembalagem). Estas preparações dirigem-se maioritariamente a recém-nascidos, doentes 

pediátricos, doentes idosos e doentes com patologias especiais [5, 22]. 

 Na seção de Farmacotecnia estão incluídas a área de preparação de misturas 

intravenosas e a área de preparações magistrais [22]. 
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5.1. Unidade Centralizada de Quimioterapia 

 Os antineoplásicos, também designados de fármacos citotóxicos (CTX) ou citostáticos, 

são utilizados para o tratamento de neoplasias malignas (com o objetivo de erradicar totalmente 

as células cancerosas), como adjuvantes da cirurgia ou radioterapia, como paliativo dos 

sintomas ou como meio de prolongar a vida do doente. Atualmente, é considerável a 

diversidade de fármacos CTX disponíveis; contudo, a maioria destes apresenta custos elevados. 

Por isso, é importante ter também em consideração a relação custo/benefício dos fármacos no 

momento da escolha da medicação [23-24]. 

 A dose de CTX utilizada varia de doente para doente e é calculada com base na 

superfície corporal, determinada por uma fórmula matemática ou por um nomograma que 

utilizam a altura e o peso corporal [25]. 

 Muitos destes fármacos são administrados por via intravenosa e é necessária a sua 

reconstituição ou diluição antes da administração ao doente, quando são obtidos na forma de pó 

liofilizado estéril [26]. No IPOPFG, E.P.E., a preparação de todos os CTX é efetuada na 

Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ) dos SF. Esta unidade está diferenciada no que 

respeita à produção para Hospital de Dia e para Internamento [27]. A existência desta unidade 

de preparação centralizada de CTX, permite uma melhoria da qualidade e segurança no 

processo produtivo, por especialização das equipas, otimização das condições físicas e 

rentabilização de recursos [28].  

 De forma a garantir a qualidade e a assepsia dos locais de preparação e a proteção do 

operador, a UCQ encontra-se delimitada em 3 zonas: a zona negra, a antecâmara e a zona 

branca. A zona negra inclui o local de trabalho administrativo, os armários com medicamentos, 

as estantes e secretárias e o vestiário. A antecâmara é local onde se colocam os equipamentos de 

proteção e esterilizados. A zona branca constitui a sala asséptica e é neste local que se realiza a 

preparação dos CTX [27].  

 Também na UCQ, o papel do FH é fundamental. Este é responsável pela validação de 

todas as prescrições médicas, por efetuar todos os cálculos para a preparação de toda a 

quimioterapia, pela emissão de todos os rótulos e ordens de preparação (Anexo 16), pela 

organização dos tabuleiros que vão entrar nas salas de biossegurança (Anexo 19), pela 

supervisão da preparação de toda a quimioterapia, e pela rotulagem da mesma. O FH efetua 

também os “Registos de Consumo” das preparações, faz os pedidos de reposição de stock dos 

citostáticos e esclarece dúvidas de outros profissionais de saúde, quando solicitado. O FH é 

assim responsável por garantir a correta composição, pureza e assepsia, acondicionamento, 

identificação e transporte de todas as preparações efetuadas na UCQ. Efetua também, 

mensalmente, com o auxílio dos TSDT, o controlo microbiológico [27]. 

 A prescrição médica é feita via sistema informático ou via registo manual e contém as 

seguintes informações: identificação do doente; nome do médico prescritor; nome do citotóxico, 
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por DCI, dose; via de administração; peso (kg), altura (cm) e superfície corporal (m2), conforme 

aplicável; e data da prescrição (Anexo 14). O FH tem ainda acesso a outros dados como o 

diagnóstico e estadiamento; a medicação concomitante (medicação antiemética, analgésica, 

antidiarreica e outras); a data de início do ciclo; a periodicidade; a solução de diluição, volume 

(ml) e tempo de perfusão (quando aplicável); etc. Antes de validar a prescrição, o FH deve 

também verificar se o esquema prescrito é concordante com o histórico terapêutico. Caso seja 

um primeiro ciclo de um protocolo de quimioterapia em que conste um medicamento cujo uso 

esteja sujeito a aprovação pela CFT, deverá ser confirmada a aprovação. Também é verificado 

se a solução e volume de diluição são adequados ao protocolo, à estabilidade físico-química do 

fármaco e não são excedidos os limites de aditivação. Caso não se verifique a conformidade 

destes parâmetros, o FH deve proceder ao respetivo ajuste ou contactar o médico prescritor (ou 

seu substituto) quando necessário [27]. 

 Após a validação farmacêutica da prescrição e do OK médico, os TSDT procedem à 

preparação dos CTX em câmaras de fluxo laminar vertical (CFL-v), dentro de salas de 

biossegurança de nível 1 ou 2 (Anexos 17, 18). Estas salas estão equipadas com filtros HEPA 

(High Efficiency Particulate Air-filter), que possuem um grau de resolução de 99,7% e são 

capazes de capturar partículas submicrónicas. Estes filtros são constituídos por camadas de lã de 

vidro intercaladas com camadas de carvão ativado ou alumínio [24]. 

 Existem ainda outras medidas que devem ser tidas em conta para garantir a assepsia das 

preparações de CTX e a proteção dos manipuladores, sendo a mais importante a utilização da 

técnica asséptica. A técnica asséptica estabelece um conjunto de procedimentos que se realizam 

com o fim de minimizar as possibilidades de contaminação microbiana durante a manipulação 

[29]. Previamente ao início da manipulação, na zona negra da UCQ, o manipulador tem de 

retirar todos os adereços (ex.: anéis, pulseiras, brincos, relógio), equipar-se com túnica e calças 

próprias e calçar socos. Prossegue depois para a antecâmara de acesso à sala de preparação, 

onde deve colocar os equipamentos de proteção, a bata esterilizada, a touca, a máscara, óculos 

(opcional), colocar o primeiro par de luvas e pés plásticos. Na zona branca da UCQ, deve 

colocar o segundo par de luvas esterilizadas e pode então proceder à preparação dos CTX. 

Depois de preparados, os CTX são rotulados, embalados e registados pelos FH e enviados para 

os respetivos SC através de um sistema de transporte pneumático, isto é, através de uma rede de 

tubos pelos quais recipientes (cápsulas), identificadas com o rótulo “Atenção Citotóxicos”, são 

propulsionados por vácuo (Anexo 20) [27].  

 Devido aos riscos para a saúde envolvidos na manipulação de citotóxicos, existe um 

procedimento e um kit para derrames. Consideram-se derrames as seguintes situações: quebra 

ou rutura dos frascos/sacos com CTX; o gotejamento a partir dos frascos/ampolas de CTX; e a 

formação de aerossóis durante uma sessão de trabalho. Nestes casos, faz-se ainda a delimitação 

da zona afetada, a rápida limpeza da área e o registo da ocorrência [27]. 
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 A validação das preparações de citotóxicos, o seu acondicionamento e a validação final 

do tratamento são da responsabilidade do FH e pressupõem a verificação dos seguintes 

parâmetros: identificação do fármaco preparado e respetivo volume; validação visual das 

características do fármaco (ex.: cor, aspeto, partículas em suspensão); confirmação do tipo de 

solução de diluição e respetivo volume; verificação, no caso das perfusões, do tipo de 

prolongador de sistema ou sistema de administração utilizado, a correta adaptação deste ao soro 

de diluição e confirmação do fecho de todos os clamps; confirmação, no caso de bólus, da 

utilização dos sistemas conectores ou tampas luer lock adequadas; e atribuição de validade às 

preparações. A libertação do produto final é da responsabilidade de um FH [27]. 

 As preparações intravenosas para os EC são da responsabilidade da UCQ ao nível da 

sua produção, preenchimento da documentação e envio [27]. 

 

5.2. Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

 A Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis (UPNE) dedica-se à 

preparação de MM (Anexo 23). Considera-se MM qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, que deve garantir a 

qualidade do mesmo e verificar a sua segurança, no que concerne às doses da(s) substância(s) 

ativa(s) e à existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a 

segurança do utente [30]. Os MM destinam-se principalmente a uso pediátrico, uma vez que a 

maioria dos fármacos comercializados está sob a forma de especialidades farmacêuticas 

destinadas a adultos. No entanto, num hospital oncológico, como é o caso do IPOPFG, E.P.E., 

em que muitos dos doentes apresentam alterações a nível farmacocinético, os MM adquirem 

ainda maior importância (Anexo 24) [31]. A elaboração destas formulações preparadas nos SF 

hospitalares é regulada pelos Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de Abril, e nº 95/2004, de 22 de 

Abril e pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na 

Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. Assim, na 

preparação de medicamentos manipulados, o FH, deve seguir as “Boas práticas” que constam 

do anexo à Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho [5]. 

 Nos SF do IPOPFG, E.P.E., o circuito de preparação inicia-se com a receção da 

requisição dos SC na DT ou da prescrição médica no Ambulatório ou na Distribuição 

Individualizada. Caso o MM nunca tenha sido preparado anteriormente, cabe ao FH fazer a 

pesquisa bibliográfica necessária com vista a averiguar a possibilidade de preparação desse 

medicamento e posteriormente elaborar a ficha de preparação. Antes de se proceder à 

preparação de um medicamento, o FH deve assegurar-se da segurança do medicamento, 

analisando a dosagem da(s) substância(s) ativa(s), as incompatibilidades e interações que 

ponham em causa a ação do medicamento e a segurança do doente. O MM será preparado pelo 

TSDT com base na ficha de preparação elaborada e sob a supervisão de um FH, que confere 
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pesagens e medições de volumes, preenche as fichas de preparação (lote, origem, FF, etc.), e 

rotula o produto. Caso não seja possível preparar o medicamento prescrito, o FH deve contactar 

o SC ou o médico prescritor para os informar que não é possível elaborar a preparação [31]. 

 Na UPNE, o FH desempenha várias tarefas, nomeadamente, validar as prescrições 

médicas de MM; criar guias de produção de MM; interpretar fichas de preparação de MM; 

emitir rótulos identificativos das preparações (Anexo 25); sensibilizar para a importância dos 

registos e dupla verificação; efetuar o controlo dos MM; supervisionar todas as operações de 

preparação e controlo de MM, com base na ficha de preparação; validar as guias de produção de 

MM e efetuar os respetivos débitos, no caso de os MM se destinarem à DIDDU ou ao 

Ambulatório; selecionar o pessoal, avaliar a sua competência técnica e experiência e atribuir 

funções adequadas a essa competência e experiência; pesquisar na bibliografia estudos 

referentes a novas formulações e efetuar a sua integração, caso seja necessário; responder a 

todas as solicitações dos profissionais de saúde referentes a MM; gerir os stocks mínimos de 

matérias-primas e dos MM preparados; e controlar os seus prazos de validade. Os FH também 

devem assegurar-se da receção do MM pelos SC e Ambulatório e recalendarizar as datas de 

preparação atendendo ao prazo de validade previamente estabelecido [31]. 

 Para a preparação de MM devem ser cumpridas as normas de segurança e higiene no 

trabalho, que incluem o uso de vestuário adequado: bata de manga comprida, com punhos 

ajustáveis, calças adequadas e calçado para uso exclusivo no laboratório ou proteções plásticas, 

gorro de proteção integral para o cabelo, luvas e máscara, óculos de proteção e proteção para a 

barba, caso se apliquem. Os MM devem ser preparados em ambientes com temperaturas 

inferiores a 25°C e os medicamentos termolábeis devem, de seguida, ser armazenados num 

frigorífico a 5ºC±3ºC. A calibração dos aparelhos de medida deve ser controlada e registada, 

pelo menos, anualmente. Também é efetuada a calibração do material de vidro e a limpeza do 

laboratório é feita de acordo com normas previamente estabelecidas [31]. 

 

5.3. Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis 

 O fabrico de preparações estéreis deve ser feito em áreas mantidas num estado de 

limpeza convencionado e alimentadas com ar devidamente filtrado, como vem descrito na 

Portaria n.º 42/92 de 23 de Janeiro. A entrada de pessoal e dos materiais nestas áreas é feita por 

antecâmaras [5]. No IPOPFG, E.P.E., o fabrico destes MM é da responsabilidade da Unidade de 

Preparação de Medicamentos Estéreis (UPE) dos SF. Esta unidade está organizada de forma a 

garantir todos os requisitos essenciais dos produtos preparados, tais como a esterilidade e 

apirogenia. Os MM estéreis são feitos em câmaras de fluxo laminar horizontal (CFL-h), com 

recurso a técnica asséptica, em salas limpas equipadas com filtros HEPA (Anexo 27) [32]. 

 De forma a garantir a qualidade e a assepsia dos locais de preparação, a UPE 

encontra-se compartimentada em 4 zonas: o gabinete de produção, a sala cinzenta, a antecâmara 
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e a sala branca/limpa (Anexo 28). O gabinete de produção é a zona onde se validam as 

prescrições médicas e se efetuam as fichas de preparação. Também é possível consultar 

informações sobre estabilidades físico-químicas, prazos de validade e condições de conservação 

dos produtos farmacêuticos e arquivos de registos de limpeza e de lotes utilizados. A sala 

cinzenta destina-se à mudança de roupa e contém um armário onde estão armazenados fatos de 

bloco, toucas, protetores de calçado e solução desinfetante de mãos. A antecâmara destina-se à 

higienização das mãos e contém um armazém de pequeno stock de material. A sala limpa é a 

sala de preparação, que possui ar condicionado e filtrado, de pressão positiva superior à da 

antecâmara. Esta sala tem duas CFL-h, em que uma destas se destina à preparação exclusiva de 

nutrição parentérica e a outra se destina à preparação de outros preparados estéreis (Anexo 27) 

[32]. 

 Nos SF do IPOPFG, E.P.E., a UPE é responsável pela produção da nutrição parentérica 

e protocolos de analgesia (administrados por DIBs – Drug Infusion Balloons – ou por PCEA – 

Patient Control Epidural Analgesia), de administração durante cirurgia e pós-cirurgia para 

controlo de dor aguda, ou para controlo da dor crónica/paliativa em regime de internamento ou 

ambulatório [32]. 

 São competências do FH da UPE a análise e validação da prescrição médica; a 

elaboração da técnica de preparação do MM estéril, que deve conter a identificação do doente e 

do SC onde está internado (Anexos 29, 31); a emissão de rótulos identificativos dos MM 

(Anexos 30, 32, 33); o cumprimento das exigências relativas à indumentária e à higienização 

das mãos; a preparação do MM seguindo a técnica de preparação e utilizando os procedimentos 

de técnica asséptica e de preparação; a rotulagem das preparações estéreis antes de saírem da 

sala limpa; e a certificação do correto funcionamento das CFL-h. O FH é também responsável, 

pelo débito informático de todas as soluções utilizadas; pelo registo diário da temperatura na 

antecâmara; e pelos pedidos semanais ao Armazém. Deve também assegurar-se que são 

entregues nos SC as respetivas preparações, com receção pelos enfermeiros, e que os SC 

cumprem todas as normas de conservação e utilização dessas preparações. Por fim, o FH está 

também incumbido de efetuar o controlo de qualidade de todas as preparações efetuadas. O 

controlo de qualidade inclui a verificação dos seguintes parâmetros: inspeção visual, integridade 

física da embalagem, ausência de partículas em suspensão, ausência da separação de fases e 

alterações de cor, e verificação da exatidão da informação que consta no rótulo. 

Adicionalmente, é realizado um controlo microbiológico na unidade uma vez por mês [32]. 

 

6. Ensaios Clínicos 

 A Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de Julho, regula a 

investigação clínica e define os ensaios clínicos como "qualquer investigação conduzida no ser 

humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 
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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” [19]. Ou seja, os ensaios clínicos são essenciais 

não só para confirmar a segurança e eficácia de novos medicamentos, mas também para testar 

novas utilizações de medicamentos já comercializados. Estes devem ser cuidadosamente 

desenhados, conduzidos e controlados, com vista ao desenvolvimento de novos tratamentos de 

uma forma mais rápida e segura. Deve ser sempre cuidadosamente ponderado se os potenciais 

benefícios resultantes da participação dos doentes num determinado ensaio clínico se 

sobrepõem a qualquer risco que a investigação possa envolver [33]. 

 Os SF devido ao seu carácter central e coordenador e à sua ampla experiência no uso 

racional dos medicamentos, são um local apropriado para assumir uma série de funções básicas 

que permitem o cumprimento dos objetivos dos ensaios clínicos. No IPOPFG, E.P.E., o circuito 

do medicamento experimental está a cargo da unidade de Ensaios Clínicos (EC) dos SF. Esta 

unidade é de acesso restrito e está dividida em várias zonas: a sala de receção de visitas de 

monitorização (Anexo 34), uma zona de receção de medicação para EC, uma sala de arquivo e 

armazenamento de medicação, uma sala com frigoríficos para armazenamento da medicação 

que deve ser refrigerada, zonas de postos de trabalho com computadores, uma zona de 

medicação oral devolvida mas não contabilizada, e uma zona de devolução de medicação pelo 

promotor para o exterior. Quer as salas onde é armazenada a medicação, quer os frigoríficos, 

encontram-se equipados com sistemas de monitorização de temperatura, que por sua vez se 

encontram ligados a um sistema informático de registo de temperatura e de alarmes da 

responsabilidade do Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes (SIET) [20].  

 Os FH da unidade de EC têm a seu cargo o controlo e gestão dos medicamentos em 

investigação, garantindo que estes se encontram sempre em condições adequadas para a 

realização do EC; atividades clínicas como a informação e seguimento do ensaio; atividades de 

investigação que incluem a preparação e revisão de propostas e protocolos de investigação, a 

recolha e análise de dados e o desenho de listas de aleatorização; e atividades docentes como a 

formação de estagiários na área da investigação clínica. Os FH desta unidade também são 

membros da Comissão de Ética para a Saúde e, no IPOPFG, E.P.E., as suas responsabilidades 

como membros desta comissão são atualmente a avaliação de protocolos e a atuação como FH 

antes e depois da autorização do EC, respetivamente. O seu papel é fundamental para garantir o 

cumprimento das Boas Práticas Clínicas durante o desenvolvimento do estudo [20]. 

 Após o término do EC, toda a documentação do ensaio é reunida e guardada por um 

prazo igual ou superior a 15 anos, podendo variar mediante normas internas do promotor [20]. 
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7. Radiofarmácia 

 A Radiofarmácia é uma nova vertente da Farmácia Hospitalar que é responsável pela 

gestão, manipulação, dispensa e controlo dos produtos radiofarmacêuticos [34]. Estes produtos 

são utilizados para a produção dos radiofármacos e incluem os radiofármacos prontos a usar, os 

radiofármacos autólogos (radiofármacos resultantes da marcação de amostras do paciente 

radionuclídeos), os geradores (dispositivos que permitem a obtenção de um radionuclídeo de 

vida curta a partir de um radionuclídeo de vida longa, através de eluição ou outro método), os 

estojos ou kits (preparados destinados a serem reconstituídos ou combinados com 

radionuclídeos no medicamento radiofarmacêutico final, nomeadamente antes da sua 

administração) e os radionuclídeos precursores (qualquer outro radionuclídeo usado para a 

marcação radioativa de uma outra substância antes da sua administração) [34-36]. Os 

medicamentos radiofarmacêuticos, também designados de radiofármacos ou fármacos 

radioativos, incluem “qualquer medicamento que, quando pronto para ser utilizado, contenha 

um ou vários radionuclídeos ou isótopos radioativos destinados a diagnóstico ou a utilização 

terapêutica” (Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, “Estatuto do Medicamento”) [35]. Os 

radionuclídeos podem emitir vários tipos de radiação. Os radionuclídeos emissores de partículas 

beta (β), por terem alto poder ionizante, são principalmente usados na terapêutica, como é o 

caso do iodo, 131I [34, 36, 37]. Durante o tratamento, a radiação emitida é focalizada em 

determinadas áreas corporais, destruindo seletivamente determinadas tipologias celulares (ex.: 

hipertiroidismo) [34]. Para o diagnóstico de várias patologias são utilizados os radionuclídeos 

emissores de fotões gama (γ), devido ao seu alto poder de penetração e baixo poder ionizante, 

sendo o mais utilizado o tecnécio, 99mTc (cerca de 90% dos radiofármacos) [34, 36, 37]. Este 

facto deve-se às características físicas do 99mTc: tempo de semivida de 6 horas, emissão γ com 

energia adequada ao detetor e disponível em gerador de baixo custo [37]. Os positrões (β+), 

nomeadamente, 11C, 13N, 15O, 18F, também são muito utilizados nas tomografias de emissão de 

positrões ou PET para diagnóstico de patologias. [36]. O curto período de semidesintegração 

física destes isótopos obriga a que sejam sintetizados, num ciclotrão (acelerador de partículas), 

junto do local onde vão ser obtidas as imagens de PET. Este exame é usado, entre outros, para 

estudos de metabolismo, do volume e massa eritrocitária, ou da perfusão miocárdica e cerebral 

[38]. Atualmente usam-se aparelhos capazes de obter as imagens de PET e de tomografia 

computorizada ou TAC ao mesmo tempo. A sobreposição das imagens obtidas por PET/TAC 

fornece informações mais precisas e exatas acerca do diagnóstico e prognóstico da doença. O 

radiofármaco PET mais utilizado é o FDG-2-[18F]-fluor-2-desoxi-D-glucose, um análogo da 

glucose [34, 39]. 

 Os radiofármacos também são constituídos por um sistema químico, isto é, por uma 

substância química responsável pelas propriedades farmacocinéticas, incluindo a distribuição a 

um órgão ou tecido específico [34]. São exemplos de sistemas químicos moléculas inorgânicas 
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como fosfatos e citratos; anticorpos monoclonais específicos; derivados da albumina e células 

sanguíneas [36].  

 No IPOPFG, E.P.E., a radiofarmácia não está associada aos SF, embora esteja sob a 

responsabilidade de um FH que integra a equipa do Serviço de Medicina Nuclear do hospital. 

 

8. Serviço de Informação de Medicamentos 

 Nos SF do IPOPFG, E.P.E. existe um setor individual, o Serviço de Informação de 

Medicamentos (SIM), que se destina ao fornecimento de informações sobre medicamentos aos 

diferentes profissionais de saúde desta instituição. Sempre que tenham alguma dúvida, estes 

contactam os SF via telefónica, sendo da responsabilidade de um FH dar resposta às questões 

efetuadas. Todas essas questões e os respetivos esclarecimentos são anotados no documento 

“Pedidos de Informação” (Anexo 37) e posteriormente compilados informaticamente. A criação 

desta base de dados, de fácil consulta, evita a duplicação de pesquisas e, desta forma, agiliza 

todo o processo de resposta [9]. 

 De forma a dar resposta a todas as questões os FH têm à sua disposição o FHNM, o 

Prontuário Terapêutico, bases de dados online para pesquisa de artigos científicos, os sites do 

INFARMED e da EMA, livros como a Farmacopeia, “Martindale”, “Drug Information 

Handbook” ou o “Simpósio Terapêutico de Interações” e ainda capas catalogadas por grupos de 

fármacos. 

 

9. Comissões Técnicas Hospitalares 

 Existem várias Comissões Técnicas Hospitalares no IPOPFG, E.P.E., criadas de acordo 

com as necessidades do hospital e em conformidade com o Decreto Regulamentar nº 3/88, de 22 

de Janeiro. O FH é parte integrante de algumas destas comissões clínicas e técnico-científicas, 

como seja a CFT, a Comissão de Técnicos Superiores, a Comissão de Controlo de Infeção 

Hospitalar e a Comissão de Ética, contribuindo assim para a racionalização da farmacoterapia, 

conhecimento científico, melhoria assistencial e salvaguarda do doente e da saúde pública. É de 

destacar a CFT, responsável por monitorizar, no hospital, o cumprimento do FHNM e dos 

protocolos de utilização de medicamentos, bem como a utilização de medicamentos não 

incluídos no FHNM e por propor, se necessário, à Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica a inclusão desses medicamentos no mesmo Formulário. Esta comissão é constituída 

por seis membros - três médicos e três farmacêuticos - e presidida pelo diretor clínico do 

hospital ou por um dos seus adjuntos e tem um importante papel na garantia de qualidade, 

controlo de custos e monitorização do plano terapêutico, atuando como elo de ligação entre os 

SC e os SF [40-41]. 
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10. Escola Portuguesa de Oncologia do Porto  

 A Escola Portuguesa de Oncologia do Porto (EPOP) é parte integrante do IPOPFG, 

E.P.E. e promove a difusão de conhecimentos junto da comunidade de profissionais desta 

instituição, com vista a melhorar os serviços prestados à população. Os serviços da EPOP 

também estão acessíveis para instituições parceiras e protocoladas e também para outros 

profissionais em geral [42]. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de participar em algumas das formações 

profissionais realizadas pela EPOP: 

 Formação de “Suporte Básico de Vida”(Anexo 38); 

 Formação de “Gestão de Risco e Controle de Infeção” (Anexo 39); 

 Formação de “Segurança Contra Incêndios / Planeamento Hospitalar” (Anexo 40). 

 

11. Atividades Complementares 

 Para além das formações realizadas pela EPOP tive também a oportunidade de realizar 

outras atividades durante o meu estágio. 

 Assisti a uma pequena apresentação acerca da importância da participação de Reações 

Adversas a Medicamentos ao INFARMED, apresentada pela Dra. Henriqueta Sampaio, uma das 

FH dos SF do IPOPFG, E.P.E. Tive ainda a oportunidade de observar, enquanto estive no 

Ambulatório, como é que estas participações são feitas, quer por via manual (Anexo 41), quer 

por via informática. Durante a apresentação, foi também abordado o tema dos fármacos de 

monitorização adicional, que são regulados pelo Decreto-Lei 128/2013. 

 Também efetuei a pesquisa bibliográfica de várias formulações de MM não estéreis, 

para a atualização das formulações atualmente usadas pelos SF. Para isso consultei vários livros 

de formulações como o “Pediatric Drug Formulation” ou o “Manual de Formulaciones 

Pediátricas Orales” e procurei artigos científicos online. Também consultei, entre outras, as 

seguintes bases de dados de fórmulas magistrais online:  

 CHEO: http://www.cheo.on.ca/en/healthcareprofessionalsforpharmacists 

 Fagron®: https://es.fagron.com/es 

 Grupo de Farmacotecnia SEFH: 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=32&Itemid=19 

 Grupo Español de Farmacia Pediátrica: 

http://www.sefh.es/gefp_formulas.php?seccion=A 

 IWK Health Centre: http://www.iwk.nshealth.ca/page/iwk-compounding-formulas 

 Michigan Pediatric Safety Collaboration: http://www.mipedscompounds.org/  

http://www.cheo.on.ca/en/healthcareprofessionalsforpharmacists
https://es.fagron.com/es
http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=19
http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=19
http://www.sefh.es/gefp_formulas.php?seccion=A
http://www.iwk.nshealth.ca/page/iwk-compounding-formulas
http://www.mipedscompounds.org/
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 Nationwide Children’s: http://www.nationwidechildrens.org/outpatient-pharmacy-

compounding-formulas 

 Perrigo®: http://www.perrigo.com/business/education.aspx 

 PharmInfoTech: http://www.pharminfotech.co.nz/manual/Formulation/mixtures/ 

 RPMQ: http://www.rpmq.ca/index.php/preparations 

 Sickkids®: http://www.sickkids.ca/Pharmacy/Compounding-Service/ 

 

 

  

http://www.nationwidechildrens.org/outpatient-pharmacy-compounding-formulas
http://www.nationwidechildrens.org/outpatient-pharmacy-compounding-formulas
http://www.perrigo.com/business/education.aspx
http://www.pharminfotech.co.nz/manual/Formulation/mixtures/
http://www.rpmq.ca/index.php/preparations
http://www.sickkids.ca/Pharmacy/Compounding-Service/
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Conclusão 

 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de contactar com os diferentes setores dos SF e 

entender como é que estes funcionam. Aprendi quais os sistemas de distribuição e a logística 

utilizados pelos hospitais e qual o circuito do medicamento hospitalar Aprofundei também os 

meus conhecimentos acerca dos vários fármacos utilizados em ambiente hospitalar e tomei 

conhecimento de outros fármacos que não são mencionados nas aulas do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, quer por serem utilizados para o tratamento de doenças que não são 

abordadas de forma tão aprofundada, quer por serem fármacos relativamente recentes. O facto 

de ter estagiado num hospital oncológico também contribuiu bastante para a aquisição de novos 

conhecimentos, uma vez que a área da Oncologia é pouco abordada ao longo dos cinco anos do 

Mestrado. 

 Um estágio num hospital oncológico, em comparação com outros hospitais, também 

teve a vantagem de permitir o contacto com setores dos SF que não são tão desenvolvidos 

noutros hospitais, como é o caso da unidade de preparação de citotóxicos e da unidade de 

radiofármacos do Serviço de Medicina Nuclear.  

 Também pude observar e compreender quais as funções e responsabilidades de um 

farmacêutico hospitalar e tomar consciência da multidisciplinaridade de atividades que são da 

competência do farmacêutico e de como o seu papel é imprescindível para o bom 

funcionamento dos hospitais e bem-estar dos doentes. 

 Em conclusão, para além de ter sido uma experiência muito gratificante, este estágio 

veio sem dúvida preencher as lacunas deixadas pela formação académica obtida até à data. 
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Anexo 1 - Calendarização das atividades desenvolvidas no IPOPFG, E.P.E. 

 O estágio realizado no IPOPFG, E.P.E. decorreu no período de 5 de Outubro a 27 de 

Novembro de 2015, sob a orientação da Dra. Florbela Braga, de acordo com a seguinte 

calendarização: 

 

Setor Período 

Distribuição Individual em Dose Unitária 5 a 16 de Outubro 

Distribuição em Regime de Ambulatório 19 a 30 de Outubro 

Unidade Centralizada de Quimioterapia 2 a 13 de Novembro 

Unidade de Produção de Estéreis e Não Estéreis 16 a 26 de Novembro 

Unidade de Ensaios Clínicos 27 de Novembro 

Radiofarmácia Manhã de 3 de Dezembro 

 

 As formações profissionais realizadas pela EPOP ocorreram nas seguintes datas: 

Formação Profissional Período 

Gestão de Risco e Controle de Infeção 15 de Outubro, das 9h00 às 13h00 

Segurança Contra Incêndios / Planeamento 

Hospitalar 
29 de Outubro, das 11h00 às 13h00 

Suporte Básico de Vida 24 de Novembro, das 9h00 às 14h00 
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Anexo 2 - Ecrã inicial do sistema informático Glintt HS. 

 

 

 

Anexo 3 - Prescrição médica em formato online, no sistema informático Glintt HS, de um 

doente internado no IPOPFG, E.P.E. 
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Anexo 4 - Zona da DIDDU onde é efetuada a validação das prescrições médicas e a emissão de 

mapas por FH e TSDT, respetivamente. 

 

* retirado de http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/dist-unidose.html. 

 

 

 

Anexo 5- Carros de transporte de medicação. 

 Em (A) estão visíveis os cestos de transporte de medicação. Em (B) é possível 

visualizar os módulos e gavetas de um dos carros de transporte. 

    

 

 

 

 

  

A B 

http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/dist-unidose.html
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Anexo 6 - Etiqueta identificativa de medicamentos termolábeis. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 - Etiqueta identificativa de medicamentos citotóxicos. 
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Anexo 8 - Documento para Registos de Consumo ao Doente. 
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Anexo 9 - Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos serviços clínicos 

aos SF (Anexo X). 
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Anexo 10 - Documento para Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados – via 

farmácia. 
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Anexo 11 - Documento para Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados – via 

serviço. 
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Anexo 12 - Documento para Justificação  de medicação, frente (A) e verso (B). 

 

 

 

 

  

A 

B 
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Anexo 13 - Farmácia de Ambulatório. 

 

 

* retirado de http://www.ipoporto.pt/servico-apoio/servicos-farmaceuticos/. 

 

 

 

 

 

* retirado de http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/ambulatorio.html. 

 

  

http://www.ipoporto.pt/servico-apoio/servicos-farmaceuticos/
http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/ambulatorio.html
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Anexo 14 - Prescrição médica em formato online, no sistema informático Glintt HS para 

validação na UCQ. 
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Anexo 15 - Armazenamento dos medicamentos citotóxicos na UCQ. 

 

   

 

 

 

 

Anexo 16 - Rótulo de identificação da medicação preparada na UCQ. 
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Anexo 17 - Sala de biossegurança 2 para preparação de citotóxicos na UCQ. 

 

 

* retirado de http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/unidade-de-producao-de-quimioterapia.html. 

 

Anexo 18 - Vista da sala de biossegurança 2 a partir da zona negra na UCQ. 

 

 

Anexo 19 - Transfer da sala de biossegurança 2, através do qual é feita a entrada de medicação 

e outro material na zona branca. A medicação é colocada em tabuleiros, sendo que cada 

tabuleiro pertence somente a um doente. 

 

  

http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/unidade-de-producao-de-quimioterapia.html
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Anexo 20 - Sistema de transporte pneumático, designado Bzidróglio, e respetivas cápsulas para 

envio de medicação (A). As cápsulas rosa pálido são usadas para o transporte de medicação de 

Ensaios Clínicos (B), enquanto as cápsulas vermelhas são utilizadas para o envio da restante 

medicação citotóxica (C). 

 

 

 

 

   

 

 

  

A 

B C 
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Anexo 21 - Documento para registo de faltas dos fármacos citotóxicos de temperatura ambiente. 
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Anexo 22 - Documento para registo de lotes / consumo diário de fármacos de frigorífico. 
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Anexo 23 - Laboratório da UPNE, onde são preparados os MM. À esquerda é visível a CFL-h 

utilizada na preparação de alguns MM. 

 

 

* retirado de http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/producao.html. 

 

 

Anexo 24 - Colutório para gargarejos preparado na UPNE, já pronto para enviar para os SC. 

 

 

Anexo 25 - Rótulo identificativo da medicação preparada na UPNE. 

 

http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/producao.html


ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  47 | 

Anexo 26 - Ficha de preparação de um colírio de ciclosporina a 0,05%, preparado na UPE, 

frente (A) e verso (B). 

 

 

 

 

 

 

  

A 

B 
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Anexo 27 - Sala branca da UPE, para preparação de medicamentos estéreis, onde são visíveis as 

duas CFL-h. 

 

 

* retirado de http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/producao-de-preparacoes-estereis.html. 

 

 

Anexo 28 - Planta da sala de preparações da UPE. 

 

  

http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/producao-de-preparacoes-estereis.html
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Anexo 29 - Modelo da técnica de preparação de uma bolsa parentérica da UPE. 

 

 

 

 

Anexo 30 - Modelo do rótulo das preparações parentéricas da UPE. 

  



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  50 | 

Anexo 31 - Modelo da técnica de preparação de um DIB da UPE. 

 

 

 

 

 

Anexo 32 - Modelo do rótulo das preparações DIB da UPE. 
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Anexo 33 - Rótulo identificativo de uma preparação de PCEA preparada na UPE. 
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Anexo 34 - Sala de receção de visitas da Unidade de Ensaios Clínicos. 

 

* retirado de http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/ensaios-clinicos.html. 

 

 

Anexo 35 - Documento de receção de medicação de ensaios clínicos. 

 

 

 

  

http://sfipoporto.blogspot.pt/2009/10/ensaios-clinicos.html
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Anexo 36 - Documento de resumo do ensaio clínico. 
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Anexo 37 - Documento para registo de pedidos de informação ao SIM, frente (A) e verso (B). 

 

 

A 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA FDV 
 

Lígia Isabel Pereira Fernandes |  55 | 
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Anexo 38 - Certificado de frequência da formação de “Suporte Básico de Vida”. 
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Anexo 39 - Certificado de frequência da formação de “Gestão de Risco e Controle da Infeção”. 
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Anexo 40 - Certificado de frequência da formação de “Segurança Contra Incêndios / 

Planeamento Hospitalar”. 
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Anexo 41 - Formulário de “Notificação de Reações Adversas a Medicamentos”, frente e verso.  
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