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Resumo 

O estágio curricular representa um desafio para qualquer estudante, uma vez que coloca 

à prova todos os conhecimentos adquiridos durante os cinco anos do curso. Permite-nos 

consolidar os conhecimentos adquiridos, aplicá-los na prática e ainda fazer novas 

aprendizagens. 

Este estágio é o primeiro contacto entre o estudante e a realidade, sendo de extrema 

importância para a nossa construção como profissional competente, autónomo e 

responsável. 

Numa primeira parte do relatório, pretende-se descrever as atividades realizadas, 

experiências, aprendizagens, e as principais dificuldades ocorridas na Farmácia Gomes. 

A segunda parte consiste numa apresentação de temas desenvolvidos que, de certa 

forma, contribuíram para a formação não só dos meus colegas de trabalho e dos utentes 

mas também para a minha formação pessoal. Os temas abordados neste relatório 

referem-se à Hiperplasia Benigna da Próstata, à Dermatite Atópica, à Candidose 

Vaginal e à exposição Solar e respetivas consequências. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

1.Introdução 

Após a aquisição de conhecimentos científicos ao longo dos cinco anos de curso, o 

estágio representa a última etapa para a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. É uma fase que permite desenvolver uma atividade profissional face ao 

utente e aos profissionais de saúde, adquirir e consolidar conhecimentos teóricos e 

práticos e por fim adaptá-los à realidade através do contacto direto com os doentes.  

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF), o 

principal objetivo da farmácia comunitária “é a cedência de medicamentos em 

condições que possam minimizar os riscos do uso dos medicamentos e que permitam a 

avaliação dos resultados clínicos dos medicamentos de modo a que possa ser reduzida a 

elevada morbi-mortalidade associada aos medicamentos.” Além disso, define que a 

“principal responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente 

e do cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança.” [1] 

O meu estágio, realizado na Farmácia Gomes (FG) em Esposende, decorreu entre os 

dias 21 de abril de 2014 a 21 de agosto de 2014. Este relatório descreve, para além do 

funcionamento e a dinâmica da FG, as atividades desenvolvidas ao longo do estágio que 

contribuíram para a minha aprendizagem profissional e autónoma. 

 

2.Organização do Espaço físico e funcional da farmácia 

2.1 Localização 

A FG localiza-se no centro da cidade de Esposende, na rua 1º de Dezembro nº18. 

2.2. Horário de funcionamento 

A FG está de serviço permanente duas semanas por mês uma vez que só existem duas 

farmácias em Esposende. Na semana de serviço permanente, a farmácia encontra-se 

aberta ao público das 9h às 22h. Após esta hora, o atendimento é feito por um postigo 

na porta da farmácia. Na semana de serviço normal, funciona de segunda à sexta, das 9h 

às 19:30, com pausa na hora do almoço (das 13h às 14:30) e, ao sábado, encontra-se em 

funcionamento das 9h às 13h. [2]  
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2.3 Recursos humanos 

A FG é provida de uma equipa dinâmica, multifacetada, competente, permitindo um 

serviço de qualidade e de segurança. É constituída por profissionais devidamente 

identificados, nomeadamente, a Dr.ª Daniela Santos (DT e Proprietária), Dr.ª Mariana 

Santos (Farmacêutica), Dr.ª Sara do Vale (Farmacêutica Substituta), Dr.ª Sara Lopes 

(Farmacêutica estagiária), Dr. Tomás Lima (Técnico de Farmácia Licenciado), Sr. João 

Laranjeira, Sr.ª Paula Velasco e Sr.ª Armanda Carneiro (Técnicos de Farmácia) e 

D.Conceição (auxiliar de limpeza). Esta farmácia encontra-se em conformidade com o 

Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de agosto, que indica a obrigatoriedade de dois 

farmacêuticos. [3] 

2.4 Espaço exterior 

A FG encontra-se devidamente identificada com a cruz verde luminosa, (Figura 1.1, 

Anexo I) uma placa colocada à entrada com o nome da farmácia, da DT e com o horário 

de funcionamento. A FG possui as condições necessárias para garantir a acessibilidade 

dos utentes, permitindo a respetiva segurança destes, dos medicamentos e dos respetivos 

funcionários. No exterior da farmácia, existe uma montra de vidro que é substituída 

consoante as promoções e campanhas, de modo a alertar a atenção do público.  

2.5 Espaço interior 

De acordo com o Decreto-lei nº307/2007, de 31 de agosto e com as BPF, a FG dispõe 

de instalações necessárias assegurando uma fácil acessibilidade e circulação dos utentes 

aos serviços prestados pela farmácia, proporcionando também conforto e privacidade 

aos utentes e funcionários. [1,3] A FG consiste num espaço seguro, acolhedor, 

agradável com as condições de temperatura, humidade e luminosidade adequadas. Está 

equipada com alarme, câmaras de vigilância e extintores de incêndio. 

Relativamente às divisões, podemos encontrar: área de atendimento ao público, 

laboratório, escritório, instalações sanitárias, armazém e receção de encomendas. Assim, 

a farmácia possui uma área útil total mínima de 95 m2, sem contar com as divisões 

facultativas, cumprindo a deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro.[4] 

2.5.1 Zona de atendimento ao público 

Na FG estão disponíveis quatro postos de atendimento individualmente equipados com 

um computador, leitor ótico de código de barras, impressora e caixa registadora. 
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Esta divisão é um espaço de fácil movimentação, bem iluminada, com temperatura 

controlada, garantindo conforto e bem-estar aos utentes. 

Nos lineares atrás dos balcões, encontram-se os Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) e os produtos de higiene íntima, produtos de puericultura, de higiene 

oral, suplementos alimentares, dietéticos e alguns dispositivos de modo a proporcionar 

uma fácil visualização por parte dos utentes. Do lado oposto, encontram-se os produtos 

cosméticos, organizados de forma atrativa de acordo com a estação do ano e promoções. 

Nestes lineares também se encontram os panfletos informativos e revistas de saúde. 

Junto aos balcões estão os produtos que os utentes compram por impulso (batons, 

pulseiras, cremes de mãos). 

Nesta área também se encontra uma balança electrónica que determina o peso, altura e 

Índice de Massa Corporal (IMC). 

2.5.2 Laboratório 

O laboratório é o espaço utilizado para a preparação de medicamentos extemporâneos, 

para a determinação dos parâmetros bioquímicos (colesterol, triglicerídeos, glicemia 

capilar) e para administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

Este encontra-se separado da receção de encomendas com vista a permitir ao utilizador 

e ao utente a devida privacidade. Nesta área são armazenados alguns produtos como 

álcool, acetona, água oxigenada, algodão, algálias, entre outros produtos. 

Aqui, encontra-se uma câmara frigorífica onde estão armazenados, por ordem 

alfabética, os produtos que necessitam de refrigeração (2º-8ºC). É, também, neste local 

que se encontra o contentor VALORMED. 

2.5.3 Zona de receção de encomendas 

Esta zona destina-se à realização (via modem), receção e conferência de encomendas 

diárias e manuais provenientes dos fornecedores. Aqui, também se encontram os 

produtos que são para devolver e os que estão fora do prazo de validade.  

Esta zona contém um armário onde são guardados os leites, fraldas, produtos 

veterinários e ampolas. Os psicotrópicos encontram-se nesta zona num armário com 

fechadura. As pomadas, colírios, soluções, injetáveis encontram-se em gavetas 

extensíveis de arrumação por ordem alfabética. 

Alguns produtos que se encontram em quantidades superiores ao stock máximo e que 

não requerem condições especiais de armazenamento são armazenados nesta divisão da 

farmácia. 
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2.5.4 Escritório 

Este local é utilizado pelo DT para resolver assuntos sobre gestão, administração e 

contabilidade da farmácia. Aqui, o DT recebe os delegados de propaganda médica, 

fornecedores, colaboradores e utentes. O escritório também funciona como pequena 

biblioteca, contendo a Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico Português e 

revistas de dermocosmética. Nesta divisão, guarda-se o receituário organizado por 

organismo, as faturas, notas de encomenda e certificados. 

Esta divisão contém um armário com as batas e pertences dos funcionários e um sofá-

cama para o profissional que faz o serviço permanente.  

2.6 Caraterização dos utentes 

Ao longo do meu período de estágio, foi possível perceber o tipo de população 

abrangida pela FG. Esta engloba, na sua maioria, utentes polimedicados crónicos cuja 

faixa etária varia da meia-idade à terceira idade. Dentro deste grupo deparei-me com 

uma enorme diversidade a nível cultural, educacional e socioeconómica o que me 

permitiu ao longo do tempo, à medida que aumentava a experiência profissional, 

adaptar a minha linguagem ao nível do conhecimento científico de cada utente. Sendo 

Esposende um local turístico e uma vez que o meu estágio decorreu nos meses de verão 

tive também a oportunidade de lidar com outro tipo de utentes. A maioria destes utentes 

dirigia-se à farmácia para adquirir produtos de venda livre, produtos de dermocosmética 

bem como para o esclarecimento ou aconselhamento farmacêutico. 

Pessoalmente, foi uma mais-valia ter estagiado nesta época do ano em que o afluxo à 

farmácia é maior e mais variado. 

 

3. Aprovisionamento, armazenamento e gestão de stocks 

3.1 Informatização 

O sistema informático utilizado na FG é o 4DigitalCare®. Este sistema permite uma boa 

gestão de stocks, gestão dos clientes, verificação e receção de encomendas, controlo de 

prazos de validade, devoluções, faturação e emissão de lotes, automatização de 

comparticipações, portarias e despachos, consulta das fichas de cliente, acesso rápido às 

fichas dos produtos, oferecendo informação relativamente à composição qualitativa, 

quantitativa, indicações e contraindicações, efeitos adversos e controlo das interações 

medicamentosas, entre muitas outras funcionalidades. [5] 
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Todos os profissionais de saúde são dotados de um código de utilizador para efetuar as 

vendas, permitindo uma melhor gestão financeira. A FG também possui outro 

programa, o Pharmacard, que permite acumular, através de um cartão, pontos em 

dinheiro em cada compra efetuada. Assim, todos os clientes possuem um cartão de 

pontos que pode ser usado nas farmácias de grupo (FG, Farmácia Martins, Farmácia 

Alvim) e na Ortopedia Apoio Total. 

Este sistema informático cumpre os requisitos essenciais para uma boa gestão, 

qualidade de serviço, permitindo o mínimo de erros possíveis por parte do pessoal.  

3.2. Gestão de stocks 

O parâmetro principal para um bom funcionamento da farmácia é uma boa gestão de 

stocks. O sistema informático é uma ferramenta fundamental que permite aceder à ficha 

do produto e ter informação acerca da sua rotação, bem como programar um stock 

mínimo (segurança) e máximo (rutura), evitando que haja rutura do produto. Sempre 

que um produto é vendido, o stock é atualizado automaticamente. Assim, quando se 

atinge um stock mínimo, o programa tem a capacidade de gerar automaticamente uma 

proposta de encomenda ao armazenista do produto, sendo que as quantidades podem ser 

alteradas pelo profissional responsável pela encomenda. 

A gestão de stocks é um processo complexo que exige o conhecimento do tipo e 

necessidade dos utentes, hábitos de prescrição dos médicos, oscilações sazonais, 

campanhas publicitárias dos MNSRM, média das vendas do mês anterior, preços de 

custo. 

Assim, uma boa gestão de stocks é imprescindível para a farmácia, uma vez que permite 

um equilíbrio financeiro e assegura as necessidades dos utentes. 

3.3 Fornecedores e encomenda 

A FG efetua diariamente encomendas, sempre que é necessário repor stocks e satisfazer 

a população. A aquisição dos produtos pode ser efetuada diretamente aos grossistas ou 

aos laboratórios (ou marca).  

A FG realiza diariamente encomendas aos grossistas - OCP e Alliance Health Care que 

têm a capacidade de oferecer uma resposta rápida e eficaz aos pedidos dos utentes, uma 

vez que disponibilizam entregas atempadas e várias vezes ao dia, evitando a 

necessidade de ter stocks elevados. Também se destacam pela sua variedade de 

produtos. A encomenda é feita via modem, via telefone (sempre que haja falta de 

produto) ou presencial. Quando se pretende elevadas quantidades de produto, produtos 
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com promoção ou produtos de cosmética encomendam-se diretamente aos laboratórios 

que oferecem descontos e bonificações. A nota de encomenda discriminada destes 

produtos é guardada numa capa até à chegada dos produtos. 

3.4 Receção e verificação da encomenda 

As encomendas chegam à farmácia em caixas devidamente seladas e identificadas, com 

o respetivo nome do armazém, nome da farmácia e com a fatura ou guia de remessa em 

duplicado. No momento da entrega da encomenda, confirma-se o número de caixas, o 

destinatário e as faturas. Se a encomenda for realizada pelo modem, a sua receção é 

feita através da opção- receção de encomendas. Caso tenha sido efetuada por telefone, a 

receção vai ser direta uma vez que não vai constar no programa. Após a receção da 

encomenda, procede-se à sua conferência, confirmando a quantidade encomendada e 

rececionada, prazo de validade, preços e condições de acondicionamento do produto. 

(Figura 2.1, Anexo II) A entrada dos referidos produtos no sistema é feita através da 

leitura dos códigos de barras. Os produtos com acondicionamento especial são 

prioritários, uma vez que têm de ser os primeiros a ser armazenados.  

Após a verificação de todos os produtos, termina-se a receção da encomenda, anexando 

a fatura no arquivo do fornecedor. No entanto, podem ocorrer irregularidades, como a 

falta de um produto, PVP incorreto, produto não encomendado, sendo necessário 

proceder a uma reclamação, emitindo uma nota de devolução. (Figura 2.2, Anexo II) 

Estas reclamações, junto com a fatura, são arquivadas numa capa designada 

“Pendentes” até se resolver a situação. 

A receção e verificação foi um trabalho que realizei desde o início do meu estágio. 

3.5 Armazenamento e conservação 

Após a receção e conferência da encomenda, é necessário o correto armazenamento dos 

produtos nos locais adequados, de modo a racionalizar o espaço e melhorar o trabalho 

do profissional. Todos os produtos são armazenados nas condições certas de humidade 

(inferior a 60 %), luminosidade, temperatura (inferior a 25ºC) e ventilação.  

Os medicamentos encontram-se armazenados em gavetas extensíveis, ordenados 

alfabeticamente de acordo com o seu princípio ativo. Os produtos cosméticos, produtos 

de higiene pessoal, leites encontram-se em locais visíveis. 

 Os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se armazenados num armário isolado e 

específico. Os medicamentos termolábeis, como as vacinas, colírios e insulinas são 

guardados no frigorífico, cuja temperatura se encontra devidamente controlada (2-8ºC) 
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até ao momento em que são aviados. Os medicamentos são arrumados nas gavetas e 

prateleiras segundo o príncipio first in first out (FIFO), ou seja, os que têm o prazo de 

validade mais longo são colocados atrás dos produtos com prazo de validade mais curto. 

Os produtos cujo stock seja superior ao stock máximo são guardados em locais 

apropriados.  

Esta foi uma das primeiras tarefas que executei, juntamente com a receção de 

encomendas. 

3.6 Prazos de validade e devoluções 

O controlo do prazo de validade é um dos parâmetros mais importantes que permite 

garantir a qualidade e eficácia dos produtos dispensados ao utente. Segundo o 

INFARMED, define-se prazo de validade “quando as características físicas, químicas, 

microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem 

eventuais modificações dentro dos limites aceitáveis e bem definidos.” [6] 

Mensalmente, é emitida uma listagem dos produtos, cuja validade é expirada nos 

próximos 3 meses. (Figura 2.3, Anexo II) Através desta lista, é necessário proceder à 

atualização dos medicamentos possíveis, ou selecionar os produtos a devolver. Os 

produtos recolhidos podem ser devolvidos ao armazenista ou diretamente aos 

laboratórios, juntamente com a nota de devolução, permanecendo uma cópia na 

farmácia. As devoluções poderão ser regularizadas através de uma nota de crédito ou 

troca por um produto igual. 

Todos os meses, tive a oportunidade de verificar os prazos de validade dos produtos 

emitidos na listagem. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

De acordo com as BPF, o principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência de 

medicamentos em condições que possam minimizar os riscos de uso do medicamento. 

[1] O farmacêutico tem de ter a capacidade de explicar as indicações médicas de forma 

clara, segura e exata com vista a assegurar a correta adesão à terapêutica.  

A dispensa é o ato que inclui a entrega do medicamento, para que este seja administrado 

de modo adequado, a fim de proteger o doente de possíveis resultados negativos 

associados à medicação, causados pelo mau uso do medicamento. 
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Segundo o Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, 

medicamento significa toda a substância ou associação de substâncias apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doença em seres humanos ou dos 

seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica 

ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. 

Os medicamentos podem ser classificados em medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). [7] 

4.1. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM são utilizados para o alívio ou supressão de transtornos menores de curta 

duração. São medicamentos que não causam perigo quando utilizados de modo correto. 

Os MNSRM podem ser dispensados pelas farmácias e em locais de venda autorizados 

para o efeito.  

A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável no alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde. A prática da automedicação 

deve-se efetuar de acordo com as especificações estabelecidas para aqueles 

medicamentos. O farmacêutico tem a responsabilidade de informar de forma correta e 

imparcial e verificar que os indivíduos só recorrem a automedicação nos casos em que 

sabem que é seguro e apropriado. [8] 

A indicação farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona um MNSRM para 

aliviar ou resolver um problema de saúde (PS). O farmacêutico tem de verificar se o PS 

é um transtorno menor e selecionar o medicamento mais adequado consoante o 

individuo (farmacoterapia, idade) e adaptar medidas não farmacológicas. 

Para mim, foi a etapa em que senti mais dificuldades, uma vez que tinha de ter em conta 

muitos parâmetros para a seleção do MNSRM, nomeadamente, a idade, a frequência, 

recorrência e características dos sintomas; histórico e a medicação habitual do doente. 

No início do meu estágio, a orientadora ajudava-me na decisão do MNSRM. Com o 

passar do tempo, fui-me sentindo mais segura e capaz de o fazer sozinha. Considero que 

evoluí bastante ao nível da autonomia e responsabilidade. 

Os MNSRM que mais dispensei na FG foram os antitússicos, expectorantes, laxantes, 

antidiarreicos, antiácidos, antissépticos e anestésicos. 
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Tive oportunidade de frequentar uma formação sobre o Thrombocid® na Casa do 

Professor em Braga com a duração de 15 minutos. 

4.2. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Os MSRM são aqueles que possuem uma estreita margem de segurança, requerendo 

vigilância e racionalização na dispensa. A dispensa destes medicamentos só é realizada 

com a apresentação de uma receita médica válida. [7] 

4.2.1 Prescrição médica, validação e dispensa dos medicamentos  

Os MSRM para que possam ser dispensados necessitam de uma prescrição médica sob a 

forma de receita médica. (Figura 2.4, Anexo II) O farmacêutico tem de validar a receita 

verificando se contêm todos os parâmetros necessários, e após a validação desta deve 

avaliar a medicação dispensada de modo a identificar e resolver possíveis problemas 

relacionados com o medicamento. 

 A portaria nº137-A/2012, de 11 de maio, determina a promoção da prescrição por 

Denominação Comum Internacional (DCI), nomeadamente, através do controlo da 

prescrição e incentivo à utilização de medicamentos genéricos como elementos 

estruturantes para o uso mais racional do medicamento. 

Existem diferentes tipos de receita médica: receita renovável (válida por 6 meses e 

podem apresentar três vias) não renovável (válida por apenas 30 dias).  

 

A prescrição médica deve ser eletrónica, podendo ser manual em caso de falência do SI, 

inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio, e até um máximo de 40 receitas por 

mês. (Figura 2.5, Anexo II) É de salientar que em cada receita podem ser prescritos até 

quatro medicamentos diferentes, com o limite máximo de duas embalagens por 

medicamento; exceto no caso do medicamento prescrito ser de dose unitária, podendo 

ser prescritos até quatro embalagens. A prescrição de psicotrópicos ou estupefacientes 

não pode conter outros medicamentos prescritos na mesma receita, o mesmo acontece 

com os produtos utilizados no protocolo da Diabetes Mellitus. 

No ato da dispensa, o farmacêutico deve informar o utente da existência de genéricos 

com a mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, apresentação e com o 

preço inferior (os 5 mais baratos), permitindo ao doente o direito de opção. 

Excecionalmente, o doente não tem opção de escolha quando só existem medicamentos 

de marca ou não existem genéricos, ou o prescritor ter assinalado exceções (a), b), c). 
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 Exceção a) art. 6.º: Prescrição de medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED; 

 Exceção b) art. 6.º: Reação adversa prévia: Suspeita reportada ao INFARMED, 

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

ativa, mas de denominação comercial diferente;  

  Exceção c) art. 6.º: Prescrição de medicamento destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. [9] 

 Um dos critérios fundamentais aquando a recepção da receita, é confirmar a veracidade 

e validade desta. Deste modo, só é considerada válida se incluir os seguintes 

parâmetros: 

 Número da receita e sua representação de código de barras;  

 Local de prescrição e código de barras (se aplicável); 

  Identificação do médico e código de barras; 

  Nome e número do utente ou número do beneficiário;  

 Regime de comparticipação e entidade financeira responsável; 

 DCI;  

 Dosagem; 

 Forma farmacêutica;  

 Prazo de validade;  

 Assinatura do prescritor. 

   

Após a validação da receita, procede-se à dispensa dos medicamentos prescritos. 

Através do SI, faz-se a leitura ótica dos medicamentos, introduz-se o regime e 

organismo comparticipante e preenche-se os dados do utente. A maior parte das receitas 

da FG são comparticipadas pelo organismo 01- Sistema Nacional de Saúde (SNS); 48- 

Subsistema do SNS para pensionistas e DS- Subsistema do SNS associado ao protocolo 

da Diabetes Mellitus. De seguida, procede-se à impressão de dois documentos: o 

documento de faturação no qual o utente rubrica, e a fatura carimbada e assinada pelo 

profissional de saúde. No caso de complementariedade de comparticipações é 

necessário uma cópia da receita com a cópia do cartão de beneficiário no verso. Esta 

cópia de receita vai para o organismo secundário, enquanto que a receita original vai 

para o organismo primário. 
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4.2.2. Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são fármacos que atuam ao nível do 

Sistema Nervoso Central, causando fenómenos de dependência física e psíquica. Estes 

medicamentos necessitam de um controlo próprio, estando descritos pelo Decreto-Lei 

n.º 15/93 de 22 de janeiro e também pelo n.º 61/94 de 12 de outubro, que, 

posteriormente, foi corrigido pelo Decreto Regulamentar n.º 28/2009, de 12 de outubro. 

[10,11,12] 

No momento da dispensa, o SI requer a introdução de alguns dados como o registo do 

nome e morada do doente; nome do médico prescritor; número; nome, morada, número 

e validade do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão do adquirente. Terminada 

a venda, é impresso o documento de faturação no verso da receita original e dois talões 

que posteriormente serão anexados às duas cópias da receita. A receita original é 

enviada para a entidade correspondente, um das cópias para o INFARMED e a outra é 

arquivada na FG durante 3 anos. 

Pessoalmente, verifiquei que ao longo dos quatro meses houve um aumento gradual da 

venda de psicotrópicos, nomeadamente a morfina sem justificação aparente. 

4.3. Medicamentos genéricos e sistemas de referência 

Os medicamentos genéricos são medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento 

original. Possui determinadas vantagens nomeadamente o facto de apresentarem a 

mesma segurança e eficácia do medicamento de marca e o seu preço ser cerca de 20 % 

ou 35 % mais barato que o medicamento de referência caso não exista grupo 

homogéneo. A cada grupo homogéneo, atribui-se um preço de referência que 

corresponde á média dos cinco preços mais baratos existentes no mercado. O valor a 

pagar pelo utente é calculado multiplicando a taxa de comparticipação pelo preço de 

referência previamente definido para cada medicamento. Se o PVP for superior ao valor 

calculado, o utente paga a diferença entre o PVP e o valor comparticipado pelo SNS, 

caso o PVP seja inferior ou igual ao valor calculado, o medicamento é gratuito para o 

utente. [13] 

Durante o meu estágio, questionava os utentes se preferiam medicamento genérico ou 

de marca e apercebi-me que a maioria preferia um medicamento genérico por motivos 

económicos. No entanto, alguns utentes não abdicam do seu medicamento de marca, 

não pelas possibilidades económicas mas sim porque “não acreditavam que um 
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medicamento tão barato possa fazer efeito”. Enquanto profissional de saúde e 

especialista do medicamento intervi nestas situações, esclarecendo dúvidas e 

desmistificando o assunto genérico. 

4.4. Comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

O estado tem um papel ativo quanto à comparticipação dos medicamentos. De acordo 

com o Decreto-lei nº106-A/2010, de 1 de Outubro, a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos de regime geral é de 90% do PVP dos medicamentos do 

escalão A, 69% para os medicamentos do escalão B, 37% para o escalão C e 15% para o 

escalão D. O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

comparticipação em função dos beneficiários e em função das patologias ou grupos 

especiais de utentes. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para o 

escalão A é acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 % para os 

pensionistas. [14] 

De acordo com a portaria n.º364/2010, de 23 de Junho, para o controlo da Diabetes 

Mellitus existem valores afixados de forma a promover melhores condições de acesso 

aos produtos. O programa comparticipa a 100% o custo das agulhas para canetas de 

insulina e das lancetas e 85% das tiras de determinação de glicemia. [15] 

 

5. Processamento e faturação do receituário 

Ao dispensar o MSRM, o profissional é responsável pela validação da receita. Durante 

o mês, as receitas já processadas vão ser conferidas por outros profissionais de modo a 

minimizar os erros. Para que estas sejam válidas, devem conter os seguintes parâmetros: 

vinheta do médico e local (se aplicável), número do beneficiário, data de validade, 

assinatura do médico, faturação da receita no organismo correspondente, assinatura do 

utente, assinatura e data do responsável pelo aviamento, carimbo da farmácia e dispensa 

correta dos medicamentos prescritos.  

O sistema informático, ao ler o código de barras da receita, tem a capacidade de 

introduzir um número a cada receita. Ao longo do mês, as receitas aviadas são 

agrupadas em lotes de 30, de acordo com o organismo, com exceção do último que 

corresponde ao fecho dos lotes. Após as receitas estarem conferidas, procede-se à 

emissão do verbete de identificação que é posteriormente carimbado. (Figura 2.6., 

Anexo II) 
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No final do mês procede-se ao fecho da faturação de modo a iniciar-se um novo ciclo de 

faturação de receitas. Após a emissão do último lote, procede-se ao fecho de cada 

organismo. Ao fechar a faturação, emite-se dois documentos: relação resumo de lotes e 

fatura mensal dos medicamentos. O receituário pertencente ao SNS é enviado para o 

Centro de Conferência de Faturas com os respetivos verbetes de identificação de lotes, 

resumo de lotes (em duplicado) e a fatura mensal (triplicado) a partir do dia 5 do mês 

seguinte. As receitas correspondentes a outros organismos são enviadas para a 

Associação Nacional de Farmácias o resumo de lotes e a fatura mensal em triplicado até 

dia 1. 

Apesar de as receitas serem conferidas podem ocorrer erros (falta do carimbo, troca de 

embalagens, preços diferentes, organismo errado) que levem à devolução do receituário. 

Caso ocorra a devolução, o Centro de Conferência de Faturas envia as receitas com a 

relação resumo de lotes contendo o valor e a respetiva justificação. Quando as receitas 

são passíveis de serem resolvidas, corrige-se o erro justificando no verso de modo a 

serem incluídas na faturação do mês seguinte. 

 

6. Farmacovigilância 

A Farmacovigilância tem como finalidade melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos através da detecção, avaliação e prevenção de reações adversas a 

medicamentos (RAM). As notificações de RAM são fundamentais uma vez que 

permitem garantir a monitorizacao contínua e eficaz da segurança dos medicamentos, 

permitindo identificar, quantificar e caracterizar as reações adversas.  

As notificações podem ser feitas através de impressos próprios, via correio eletrónico, 

fax e telefone para o serviço responsável de Farmacovigilância do INFARMED. As 

notificações devem conter informação acerca do doente, notificador, reações adversas, 

medicamento suspeito.[3] 

Durante o meu estágio não foi detetada nenhuma RAM.  

 

7. Serviços prestados 

O farmacêutico para além de dispensar medicamentos tem um papel fundamental no 

seguimento e acompanhamento terapêutico do doente. As farmácias transformaram-se 
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em importantes espaços de saúde na medida em que evoluíram para prestação de 

serviços de saúde. [16] 

A FG procede à determinação de parâmetros bioquímicos (colesterol, triglicerídeos e 

glicemia) e medição da pressão arterial. A determinação destes parâmetros permite 

monitorizar os doentes medicados e identificar indivíduos não diagnosticados. 

Ao longo do meu estágio, efetuei diariamente várias medições de pressão arterial e 

determinei os parâmetros bioquímicos, sobretudo a glicemia capilar. 

7.1 Peso, altura e IMC 

Atualmente, Portugal apresenta valores preocupantes de obesidade, estando associados 

a elevadas taxas de morbilidade e mortalidade. A obesidade é uma doença em que o 

excesso de gordura corporal acumulada pode afetar a saúde do utente. A perda de peso 

tem benefícios uma vez que melhora a qualidade de vida, diminui a mortalidade e 

melhora as doenças crónicas associadas.[17] 

 

A FG dispõe de uma balança digital que indica o peso, altura e calcula o IMC. (Figura 

1.2, Anexo I) O farmacêutico tem um papel fundamental na sensibilização da população 

para melhorar os hábitos alimentares e o incentivo à prática da atividade física.  

7.2 Determinação do colesterol, triglicerídeos e glicemia 

As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de morte em 

Portugal. As dislipidemias são doenças resultantes de alterações do metabolismo das 

lipoproteínas em que se observam níveis plasmáticos anormais das lipoproteínas 

(LDL,IDL,VLDL) e dos lípidos que elas transportam (colesterol, triglicerídeos). As 

dislipidemias são doenças assintomáticas que se vão instalando ao longo do tempo. 

Como o colesterol e os triglicerídeos são fatores cardiovasculares, torna-se importante a 

sua medição.[18] 

 A Diabetes Mellitus é um grupo de doenças metabólicas, de etiologias múltiplas, 

caracterizado por hiperglicemia crónica com alteração do metabolismo de hidratos de 

carbono, lípidos e proteínas, resultantes de defeitos na secreção de insulina, na sua ação, 

ou ambas. Esta doença pode causar retinopatia, nefropatia, neuropatia e doença 

cardiovascular. A determinação da glicemia capilar permite a monotorização do perfil 

glicémico e a identificação de indivíduos precocemente com diabetes. [19] 
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A determinação do colesterol, triglicerídeos e glicemia efetua-se através do 

equipamento Reflotrn Plus®. (Figura 1.3, Anexo I) Para cada parâmetro, utiliza-se uma 

tira diferente. Na FG, as medições de glicemia efetuam-se de manhã em jejum e as 

medições do colesterol e triglicerídeos devem realizar-se após 12horas de jejum. 

Neste tipo de determinações é importante ter alguns procedimentos: preparar todo o 

material (luvas, capilar, tiras); massajar suavemente a ponta do dedo para aumentar o 

fluxo sanguíneo; desinfetar o dedo com álcool e esperar que evapore; picar o dedo na 

zona lateral do dedo; colher o sangue para um capilar; transferir o sangue para a tira 

correspondente ao parâmetro a analisar e inserir a tira na célula de leitura do 

equipamento. Enquanto aguardava os resultados, questionava os utentes sobre os seus 

hábitos alimentares e a sua adesão à farmacoterapia. Os resultados são interpretados 

com base nos valores de referência tabelados. (Figura 1.4, Anexo I) Independentemente 

dos valores de cada utente, frisava sempre a importância da adoção de um estilo de vida 

saudável. 

7.3. Monitorização da Pressão arterial 

A hipertensão é uma doença crónica caracterizada por elevados níveis de pressão 

arterial. Esta doença é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente 

vascular cerebral. Tal como as dislipidemias, estas doenças são assintomáticas uma vez 

que quando aparecem os primeiros sintomas, já a doença está evoluída. É importante 

medir regularmente a pressão arterial para identificar indivíduos precocemente suspeitos 

de hipertensão e avaliar a adesão à terapêutica. 

 

A determinação da Pressão arterial é efetuada num tensiómetro digital. (Figura 1.5, 

Anexo I) Esta medição deve ser realizada em silêncio e após um descanso de alguns 

minutos. Tinha sempre a preocupação de perguntar ao utente se tinha ingerido café, 

bebidas alcoólicas, se tinha fumado, ou se tinha praticado exercício físico na meia hora 

anterior e há quanto tempo tinha tomado a medicação. Os resultados eram comparados 

com os valores de referência. 

Ao longo do meu estágio, realizei inúmeras medições da pressão arterial (cerca de 5 por 

dia) e reparei que a maioria dos utentes apresentava os valores da tensão arterial 

controlados e que seguiam corretamente a sua farmacoterapia. Aos utentes que 

apresentavam valores elevados aconselhava medidas não farmacológicas, 
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nomeadamente uma dieta pobre em sal e prática de exercício físico, e insistia na adesão 

à terapêutica. 

7.4. Outros serviços: Protocolo Valormed  

O VALORMED é um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens e 

medicamentos fora do PV. É criado pela farmácia, indústria farmacêutica e 

distribuidores. Este sistema permite reciclar e evitar contaminações do meio ambiente, 

preservando a saúde pública.[20] Assim, a FG incentiva os utentes a aderir a esta 

campanha de modo a que os medicamentos sejam colocados em contentores 

VALORMED. Quando estiverem cheios, são selados e pesados, preenchendo uma ficha 

em que consta o peso, número do armazenista, data de recolha e o número de 

identificação da farmácia. 

 

8. Aconselhamento e dispensa de outros produtos 

8.1.Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são substâncias destinadas à prevenção, 

diagnóstico, cura e tratamento das doenças dos animais. Os medicamentos mais 

solicitados são os desparasitantes internos e externos. No momento da dispensa, o 

farmacêutico deve esclarecer e aconselhar de forma correta o modo de utilização, e 

sensibilizar para uma melhor higiene. 

8.2. Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene 

Durante o meu estágio, verifiquei que estes produtos são muito requisitados pelos 

utentes. Na altura do Verão, constatei que os protetores solares, os aftersun e os 

hidratantes eram os produtos mais solicitados.  

Na dispensa destes produtos, o farmacêutico tem que ter um papel fundamental no 

aconselhamento. O profissional deve ter a capacidade de adequar um produto para cada 

situação, ter um discurso correto, eficaz e, principalmente, o utente ficar satisfeito com 

o aconselhamento.  

Inicialmente, sentia insegurança ao aconselhar estes produtos, pelo facto de ao longo do 

curso não se ter abordado de uma maneira tão específica esta área. Para me tornar mais 

capaz e eficaz no aconselhamento, tive oportunidade de frequentar duas formações de 

dermocosmética na Pierre Fabre, no Porto ao longo de dois dias (Avéne ® e Ducray ®). 
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8.3. Dispositivos Médicos 

Na FG, os dispositivos mais requisitados são as fraldas, pensos para a incontinência, 

compressas, ligaduras, meias elásticas e preservativos. 

8.4. Produtos dietéticos 

Os produtos dietéticos destinados a uma alimentação especial são requisitados pelos 

lactentes, indivíduos com perturbações digestivas ou metabólicas ou pessoas com 

condições fisiológicas especiais e para desportistas com esforço muscular intenso. Os 

produtos dietéticos para uso pediátrico mais dispensados são os leites, farinhas e 

fórmulas de transição. 

 

9. Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária foi uma experiência positiva e enriquecedora que me 

permitiu crescer a nível pessoal e profissional. 

O farmacêutico, especialista do medicamento, tem um papel fundamental uma vez que é 

o último elo de ligação entre o doente e o medicamento. 

Ao longo do estágio, verifiquei que a minha aprendizagem era contínua e diária, 

deparando-me todos os dias com novos desafios.  

O contacto com o público foi das etapas que mais me fascinou uma vez que me sentia 

motivada, realizada a informar, aconselhar e ajudar os utentes. 

Estou muito agradecida à equipa da FG pela disponibilidade e dedicação que tiveram 

comigo, e por me terem preparado para enfrentar a atividade profissional com 

responsabilidade e qualidade. 

Por fim, o balanço final foi muito positivo em grande parte devido à dedicação e 

responsabilidade da FG, que me transmitiram corretamente a prática farmacêutica.  
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PARTE II- TEMAS DESENVOLVIDOS 

TEMA DESENVOLVIDO I 

Hiperplasia Benigna da Próstata 

 

1.Enquadramento 

Durante o estágio na Farmácia Gomes, verifiquei que a população mais incidente era 

utentes com faixa etária superior a 50 anos. A maioria destes doentes apresentava como 

principais doenças a Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemias e 

Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP). Uma vez que a HBP é o tema menos abordado 

entre os supra referidos, a DT achou pertinente que fizesse uma pequena revisão deste, 

não só para enriquecimento próprio, como também para relembrar conceitos e a 

terapêutica atual junto da equipa da FG, uma vez que em grande parte dos doentes com 

HBP se opta por uma atitude expectante e vigilante recorrendo a terapêutica 

farmacológica. Para isso, além da revisão teórica, elaborei uma apresentação em 

formato digital (PowerPoint – Anexo III) e apresentei-a à equipa da FG. 

 

2. Introdução  

A HBP é uma condição caracterizada pelo crescimento benigno da próstata que ocorre 

com o envelhecimento. [21] É caracterizado pela hiperproliferação das células epiteliais 

e do estroma ou pela apoptose na zona periuretral que envolve a uretra. [22] (Figura 1) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparação da próstata em indivíduos saudáveis e indivíduos com HBP. 

Adaptado da referência [22]. 



19 

 

A glândula prostática encontra-se abaixo da bexiga e é atravessada pelo canal uretral. É 

constituída por tecido epitelial ou glandular, estroma ou músculo liso e cápsula. O 

estroma e a cápsula são cobertos por recetores α-adrenérgicos. [23] Na HBP, a 

proliferação celular conduz a um aumento do volume da próstata e a um aumento do 

tónus do músculo liso. [24] 

O crescimento da próstata comprime a uretra causando obstrução mecânica ao fluxo da 

urina, dificultando assim o ato de urinar. Esta obstrução pode originar sintomas do trato 

urinário inferior (STUI), infeções, retenção e outros efeitos adversos. [25] O aumento da 

glândula prostática resulta tanto de fatores estáticos (crescimento gradual da glândula 

prostática) como de fatores dinâmicos (aumento do tónus α-adrenérgico e resistência). 

[26] 

Os STUI são a manifestação mais comum da HBP e estão associados à diminuição da 

qualidade de vida, depressão e comprometimento das atividades diárias. [27] Os doentes 

que desenvolvem sintomatologia são submetidos à terapêutica médica ou cirúrgica. A 

maioria prefere terapêutica farmacológica numa tentativa de evitar ou retardar a 

intervenção cirúrgica.  

Os STUI podem ser divididos em sintomas obstrutivos e irritativos. Os sintomas 

obstrutivos correspondem à hesitação, esforço, diminuição do diâmetro e da força do 

jato, esvaziamento incompleto, retenção urinária parcial ou total enquanto que os 

sintomas irritativos consistem no aumento da frequência urinária, noctúria, disúria e 

urgência. [28] 

O crescimento e a manutenção da glândula são mediados por um número de fatores 

incluindo androgénios, estrogénios, fatores de crescimento e de inflamação, mediadores 

autoimunes e hormonas. [22] 

A HBP pode ser uma doença progressiva que se não for tratada pode originar infeções 

da bexiga, formação de cálculos na bexiga, retenção urinária aguda, hematúria e 

insuficiência renal em situações mais avançadas. [21] 

 

3. Epidemiologia 

A prevalência da HBP aumenta significativamente com a idade, verificando-se que 

aumenta 8% em homens com idades compreendidas entre 31 e 40 anos, 40 a 50% em 

homens com idades entre 51 e 60 anos e mais de 80% em homens com mais de 80 anos. 

O volume da próstata também aumenta com a idade, verificando-se uma taxa de 
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crescimento da próstata de 2,0% para 2,5% por ano em idosos. Embora o volume da 

próstata não se correlacione diretamente com a gravidade dos sintomas, o crescimento 

da próstata é um fator de risco para a progressão STUI que estão associados a um maior 

risco de progressão clínica da HBP, retenção urinária e necessidade de tratamento 

cirúrgico. [29]  

O risco de retenção urinária aguda aumenta ao longo do tempo (0,2% aos 40 a 49 anos 

de idade para 3% em homens com idade superior a 80 anos). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da HBP são pouco compreendidos. Existem 

dois tipos de fatores de risco, os não modificáveis (idade, genética e área geográfica) e 

os modificáveis (doença cardíaca, síndrome metabólica, diabetes, obesidade, hormonas 

sexuais, atividade física e dieta).  

A HBP não origina cancro da próstata.[22]  

 

4. Etiologia 

O crescimento da próstata depende de hormonas e fatores de crescimento. A 

testosterona é considerada a hormona mais importante na HBP, uma vez que ao penetrar 

na próstata é transformada no principal androgénio, diidrotestosterona (DHT), pela ação 

da enzima esteroide, 5α redutase (5AR). [21] Existem dois subtipos desta enzima, tipo I 

e tipo II, sendo a tipo II predominante na próstata. [30] Na célula, o DHT e a 

testosterona ligam-se ao receptor androgénio formando um complexo que atua sobre os 

genes específicos e promove a transcrição e a síntese de proteínas, levando ao 

crescimento da glândula prostática. O DHT é mais potente devido à sua maior afinidade 

para o receptor. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etiologia da HBP. [31] 
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Verifica-se que os níveis de DHT prostáticos e dos receptores androgénios permanecem 

elevados com o envelhecimento, apesar de os níveis periféricos de testosterona 

diminuírem com a idade.  

Muitos fatores de crescimento e receptores são regulados pelos androgénios, isto 

significa que a DHT, um potente estimulador das células do estroma prostáticos, liberta 

fatores de crescimento que promovem a proliferação das glândulas prostáticas.  

Assim sendo, o estroma desempenha um papel crucial no crescimento da próstata 

dependente de androgénio e, a 5AR tipo II é fundamental para amplificação 

androgénica. 

Outros fatores que contribuem para a etiologia da HBP são os fatores de crescimento, 

em que se verifica que há uma perda da homeostasia dos fatores estimuladores e 

inibitórios de crescimento. [31] 

  

5. Fisiopatologia 

A fisiopatologia da HBP não está totalmente definida e pensa-se que a testosterona e 

DHT estão envolvidas na patologia. [32] 

O músculo liso do estroma, da cápsula e o colo da bexiga possuem um grande número 

de receptores α-adrenérgicos. A estimulação simpática destes receptores contrai o 

músculo liso originando STUI. Com o aumento da próstata, a cápsula envolvente 

impede-a de expandir, comprimindo a uretra, podendo o fluxo de urina ficar obstruído. 

De seguida, os músculos da bexiga ficam mais fortes e com maior espessura para 

poderem exteriorizar a urina. A hiperatividade do detrusor contribui para os sintomas 

irritativos. A bexiga pode ficar debilitada e perder a capacidade de esvaziar 

completamente, levando ao aumento do volume de urina residual, e eventualmente 

infeções e formação de cálculos. A obstrução prolongada pode danificar os rins. [33] 

 

6. Diagnóstico 

Antes de se iniciar a terapêutica farmacológica, o médico deve avaliar o utente através 

do quadro sintomático e da repercurssão na qualidade de vida. Esta avaliação é feita 

através de questionários como International Prostatic Symptom Score (IPSS) e 

Qualidade de Vida (QoL). [36] O IPSS é quantificado em três níveis de pontuação: 0-7 

(sintomas leves); 8-19 (sintomas moderados); 19-35 (sintomas severos). (Tabela 4.1, 
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4.2, Anexo IV). Para além da história clínica e da pontuação dos questionários, a 

avaliação também inclui: 

-toque retal: avaliação da mobilidade, superfície, elasticidade, dureza, presença de 

nódulos e volume aproximado da próstata; 

- urofluxometria: avaliação do resíduo pós miccional por ecografia, permitindo avaliar o 

fluxo urinário, ou seja, se o fluxo urinário máximo for maior que 15 ml/s está normal, se 

for menor que 10 ml/s está obstruído; 

-ecografia vesicoprostática suprapúbica: estimativa do volume prostático e resíduo pós 

miccional e identificação de complicações a nível vesical, como divertículos, cálculos;  

- PSA : marcador tumoral específico da próstata;  

- urina tipo II. [34] 

Os antihistaminicos, descongestionantes, diuréticos, opiáceos, antidepressivos 

tricíclicos são fármacos que podem causar ou exacerbar os STUI. [35] 

 

7. Tratamento 

O conhecimento mais profundo sobre a patogénese e risco de progressão desta doença 

permitiu um tratamento mais diferenciado. [28] 

O objetivo principal do tratamento é melhorar a qualidade de vida, diminuir os 

sintomas, melhorar o fluxo urinário e diminuir o risco de retenção urinária aguda e de 

cirurgia. [36] Os doentes com sintomas ligeiros (IPSS<8) e com sintomas moderados 

(IPSS>8) sem complicações devem fazer apenas vigilância ativa sem necessidade de 

qualquer tratamento farmacológico. Estes doentes devem adotar modificações de estilo 

de vida. Se os sintomas persistirem é indicado iniciar a terapêutica farmacológica. [37] 

7.1 Antagonista α- adrenérgicos (AA) 

Estes fármacos, prescritos a doentes com sintomas de grau moderado ou grave 

(IPSS>8), bloqueiam os recetores α1 e α2 que se encontram distribuídos na próstata. 

[37] O músculo liso da próstata contrai em resposta aos recetores α-adrenérgicos, 

causando constrição da uretra. Os AA relaxam os elementos contráteis do tecido 

hiperplásico da próstata, melhorando a velocidade de fluxo urinário e diminui a 

obstrução sem afetar o detrusor. Existem três tipos de receptores α1a (próstata), α1b 

(vasos sanguíneos) e α1d (bexiga). [28] Os fámacos utilizados para este fim são a 

alfuzosina, doxazosina, tansulosina, terazosina. A maioria destes fármacos são de 

segunda geração (α1a= α1b= α1d) possuindo efeitos laterais como hipotensão 
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ortostática e tonturas por bloquearem os receptores α1b. A tansulosina, fármaco de 

terceira geração, é considerada o fármaco com maior seletividade para os receptores 

α1a. Um dos efeitos adversos que ocorre nos AA é a ejaculação retrógrada, sendo mais 

frequente com a tansulosina. [37] OS AA permitem um rápido alívio dos sintomas (4 

semanas, 35% de melhoria dos sintomas) com uma resposta até 4 anos. Estes fármacos 

não diminuem os valores de PSA. [22] 

7.2 Inbidores da 5α-redutase 

A finasterida e a dutasterida são fármacos utilizados em doentes com sintomas 

moderados a graves associados a próstata aumentadas (>40ml). [22] Estes compostos 

inibem a 5AR, bloqueando a produção de DHT que por sua vez diminui o volume da 

próstata. Existem duas isozenzimas de 5AR: tipo 1 (pele, fígado e pouca quantidade na 

próstata) e tipo 2 (maioritariamente na próstata). A finasterida inibe especificamente a 

isoenzima tipo 2 enquanto a dutasterida inibe tanto a ioenzima 1 como a 2. [37]Os 

efeitos adversos mais conhecidos desta terapia são a impotência, perda do líbido, 

distúrbios ejaculatórios. [38] Os inibidores 5AR não fornecem alívio imediato dos 

sintomas, é necessário cerca de seis meses para alcançar benefícios clínicos. [34] Com a 

finasterida verifica-se uma diminuição significativa de volume (50% em seis meses), de 

STUI, dos valores de PSA e aumento do fluxo urinário máximo (30%). [37] Os 

inibidores de 5AR proporcionam decréscimo de retenção urinária e de intervenção 

cirúrgica. [27] 

 

A combinação dos AA e dos inibidores da 5AR impede a progressão da doença e 

melhora a sintomatologia. Esta associação é usada em doentes com maior volume 

prostático, fluxo máximo reduzido e com valores de PSA mais elevados. [22] No 

entanto, esta vantagem pode ser associada a mais efeitos adversos devido ao somatório 

dos efeitos isolados. [34] 

7.3 Anticolinérgicos 

Os anticolinérgicos são os fármacos de primeira linha no tratamento da bexiga 

hiperativa. Estes fármacos inibem os receptores muscarínicos que se encontram no 

músculo detrusor, diminuindo os STUI. Esta terapia só deve ser considerada para HBP 

depois de uma avaliação urodinâmica que confirme os sintomas irritativos e exclua 

obstrução significativa (aumento da retenção urinária aguda). [39] Existem vários 

fármacos utilizados na disfunção miccional: cloreto de tróspio, oxibutinina, 
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darifenacina, solifenacina, tolterrodina. A incidência dos efeitos adversos é influenciada 

pela seletividade dos fármacos para os subtipos de receptores muscarínicos. A 

darifenacina e solifenacina são considerados seletivos para os recetores M3 do músculo 

detrusor da bexiga. Em contraste, os receptores M2 são também localizados nas 

glândulas salivares, sistema cardiovascular, cérebro e trato intestinal, o que explica os 

efeitos adversos. Vários estudos têm verificado melhorias significativas ao combinar 

com AA. [28] 

7.4 Inibidores da Fosfodiesterase do tipo 5 (PDE5i) 

Os PDE5i são considerados a terapia de primeira linha para a disfunção eréctil devido à 

sua excelente eficácia e perfil de segurança. Estes fármacos possuem benefícios para os 

STUI, melhorando os sintomas irritativos como a frequência e urgência. A 

fosfodiesterase tipo 5 (PDE5) encontra-se presente no tecido prostático, particularmente 

na zona de transição, no músculo detrusor e nas células do músculo liso vascular. [32] 

Os mecanismos envolvidos para a melhoria dos STUI incluem alterações de 

aterosclerose pélvica, hiperatividade autónoma, interação com via quinase-Rho e 

alterações dos níveis de óxido nítrico. Só o tadafil recebeu aprovação pela Food and 

Drug Administration para o tratamento de sintomas urinários. [40] 

7.5 Extratos de plantas 

O uso de fitoterápicos tem aumentado significamente nos últimos anos, sendo os 

compostos mais utilizados para esta patologia o Pygeum africanum e Serenoa repens. 

[28] Possuem efeito anti-inflamatório, ação antiandrogénica, efeito antiproliferativo 

proapoptotico mediado através da inibição dos fatores de crescimento. O mecanismo de 

ação destes compostos ainda não está totalmente claro. Vários estudos realçam a 

inibição da ligação de DHT aos receptores citosólicos e nucleares por extratos 

liposterólicos. Estes fitoterápicos têm mostrado eficácia na redução de noctúrica, 

aumento do fluxo máximo urinário e melhora o IPSS. Como estes compostos são à base 

de plantas, verifica-se heterogeneidade nas formulações Deste modo, a segurança e a 

eficácia destes compostos não está totalmente esclarecida e requerem alguma prudência 

na sua utilização. [41] 

7.6 Tratamento cirúrgico 

A intervenção cirúrgica é aplicada aos doentes que possuem insuficiência renal 

associada a HBP, infeções urinárias recorrentes, hematúria de origem prostática 
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persistente, litíase vesical, pedras na bexiga ou persistência ou agravamento da 

sintomatologia após medicação optimizada. A resseção transuretral é das cirurgias mais 

realizadas em Urologia e é o tratamento padrão da HBP. A prostectomia aberta é a 

técnica mais invasiva e é utilizada em doentes com volume de próstata com mais de 80-

100 ml. [17] 

 

8. Conclusão 

A HBP é uma condição comum em homens idosos. Apesar de não ser considerada uma 

doença de risco, está associada a sintomas miccionais irritativos e/ou obstrutivos que 

afetam negativamente a qualidade de vida destes doentes em diferentes graus, uma vez 

que diminui progressivamente a autoestima do doente e, além disso os STUI 

demonstram afetar a sexualidade, motivo pelo qual recorrem com frequência à farmácia 

Após a elaboração deste trabalho, senti-me capaz de abordar este tema junto do doente, 

esclarecer todo o tipo de dúvidas que pudessem surgir, bem como intervir ao nível da 

educação para a saúde, prestando conselhos relacionados com o estilo de vida, ingestão 

hídrica, evicção de estimulantes com efeito sobre a bexiga. 

A apresentação oral do tema junto da equipa da FG serviu para que todos relembrassem 

este tema e ficassem a par das indicações atuais. 
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TEMA DESENVOLVIDO II 

Dermatite Atópica 

 

1.Enquadramento  

Durante a minha passagem pela farmácia, verifiquei que muitas crianças possuíam 

Dermatite Atópica (DA) e ao abordar os pais reparei que estes tinham imensas dúvidas 

em relação à etiologia da DA e aos procedimentos para melhorias da pele e, 

consequentemente da sua qualidade de vida. Pessoalmente, também era um assunto com 

o qual não sentia à vontade suficiente para esclarecer estas dúvidas. Durante a minha 

passagem pela farmácia, verifiquei que muitas crianças possuíam DA. Posto isto, a DT 

propôs-me a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e a elaboração de 

um panfleto direcionado à população. (Anexo V) 

Nesta doença, os médicos e os farmacêuticos têm um papel fundamental na educação 

dos doentes, uma vez que têm que informá-los acerca da cronicidade da mesma e a 

importância da adesão à terapêutica. 

 

2.Introdução 

A DA ou eczema atópico é uma doença crónica inflamatória causada pela interação 

entre múltiplos fatores genéticos e ambientais. [42] É caracterizada por um prurido 

intenso, xerose, lesões eritematosas e liquenificação. É ainda característico haver 

alternância entre períodos de exacerbação e remissão. [43] 

Normalmente, surge no primeiro ano de vida, mas pode surgir até aos 5 anos e persistir 

na adolescência e na idade adulta. [44] A DA tem inúmeras repercurssões na qualidade 

de vida do doente e da família, afetando a qualidade do sono devido ao prurido causado. 

[45] Desta forma, a privação do sono pode prejudicar o funcionamento diário da 

família, aumentando o nível de ansiedade e depressão. [46] 

A DA é a manifestação de uma doença cutânea sistémica que pode dar origem a asma, 

alergia alimentar e rinite alérgica. Estas condições são todas caracterizadas por elevados 

níveis séricos de IgE e eosinofilia periférica. A DA é muitas vezes a etapa inicial de 

doença alérgica num padrão que tem sido referenciado epidemiologicamente como 

“marcha atópica”. [47] 
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Estudos demonstram que as anormalidades estruturais da pele e as alterações no sistema 

imunológico desempenham um papel fundamental na fisiopatologia desta doenca. [48] 

 

3.Epidemiologia 

A DA afeta cerca de 25 % das crianças e 2 a 3% dos adultos. [49] A prevalência desta 

doença tem aumentado nas últimas três décadas verificando-se maior incidência nos 

países industrializados em relação aos não industrializados. Esta diferença deve-se ao 

facto dos fatores ambientais e o estilo de vida desempenharem um papel crítico no 

desenvolvimento da doença. 

Como mencionado anteriormente, as crianças com DA têm alto risco de desenvolver 

asma e rinite alérgica. [47] 

 

4.Fisiopatologia 

A patogénese de DA não está totalmente esclarecida, mas a doença parece resultar de 

uma complexa interação entre os genes de suscetibilidade, defeitos na função da 

barreira da pele, alterações imunológicas, ambientais e agentes infeciosos. [47] 

4.1 Defeitos na função da barreira da pele 

A epiderme da DA apresenta um teor reduzido de ceramidas que afeta a função da 

barreira e as respostas inflamatórias. As ceramidas atuam como moduladores de água e 

como barreiras de permeabilidade através da formação de estruturas lamelares com 

outros lípidos entre as células das camadas do estrato córneo. Esta anormalidade de 

barreira leva a perda de água e aumento de penetração de alergénios e microrganismos. 

[50] 

 

Outra causa de patogénese deve-se a mutações no gene que codifica a filagrina. A 

filagrina é uma proteína necessária para a formação da camada córnea, que constituí a 

primeira barreira de proteção da pele. Esta proteína é formada durante o processo de 

queratinização. As mutações que ocorrem neste gene originam perda da integridade da 

barreira com perda de fluidos, aumento do pH e de microrganismos. [51] 

4.2 Agentes infeciosos 

A pele na DA é deficiente em péptidos microbianos como as catelicidinas que 

representam a primeira linha de tratamento contra muitos organismos infeciosos. Uma 
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escassez de catelicidinas deixa a pele mais vulnerável à colonização ou infeção. [42] 

Um dos microrganismos mais incidentes é o Staphylococcus aureus, com 90% de 

colonização. [52] 

4.3 Alterações imunológicas 

A fase aguda da DA é caracterizada por um predomínio de citocinas Th2 e a fase 

crónica por citocinas Th1. Após os alérgenos penetrarem a epiderme são capturados 

pelas moléculas de IgE via receptores das Células Langerhans (CL). Estas células 

podem apresentar o antigénio para os linfócitos Th2 ou para os linfócitos Th0. 

A ativação dos linfócitos Th0 origina a libertação de citocinas (IL-4, IL-5,IL-13). A IL-

4 é responsável por estimular os linfócitos B a produzirem IgE enquanto a IL5 estimula 

a síntese e maturação dos eosinófilos. As IgE ligadas aos mastócitos provocam a 

desgranulação libertando histamina, responsável pelo prurido. As CL e os macrófagos 

libertam quimiocinas que são responsáveis pelo recrutamento de outras células pro-

inflamatórias como as células dendriticas inflamatórias epidérmicas. Estas células 

ativadas libertam IL-12 que promovem a passagem de Th2 para Th1, ocorrendo a 

libertação de IL5,GM-CSF, INFγ (fase crónica). (Figura 3) [52,53]  

 

 

5. Diagnóstico 

Não existe um diagnóstico específico para DA. O diagnóstico é baseado na história do 

doente e nas suas manifestações clínicas (exame físico). [54] Vários critérios de 

diagnóstico têm sido propostos e validados, mas a aplicação destes é demorada e 

necessita de testes invasivos. A Tabela 1 apresenta os critérios propostos por Williams 

Figura 3 Mecanismo imunológico. [52] 

 



29 

 

et al. que são de fácil aplicação, não invasivos e apresentam alta sensibilidade e 

especificidade. (Tabela 6.1, Anexo VI) Através destes critérios, o diagnóstico exige 

como critério maioritário, o prurido, juntamente com mais 3 ou mais critérios menores 

que variam com a idade. [52] Esta doença apresenta três fases: 

- Fase aguda: caracterizada por vesículas, erupções, crostas 

- Fase subaguda: caracterizada por escamas, pápulas, placas 

- Fase crónica: caracterizada liquenificação (espessamento da pele com acentuação das 

linhas cutâneas). 

As manifestações clínicas variam com a idade, identificando-se normalmente 3 estádios. 

Nos lactentes (0-2anos) as zonas mais afetadas são a face, o couro cabeludo, o pescoço, 

o tronco e as partes laterais externas das pernas. Como estão associadas a prurido 

intenso, este acaba por transformá-las em erosões crostosas.  

Na infância as zonas mais atingidas são as superfícies articulares, pescoço, pulso e 

tornozelo, já na adolescência/idade adulta as zonas mais abrangidas são as superfícies 

articulares, mãos, pés e pálpebras. [48] 

 

6. Abordagem terapêutica 

O tratamento desta doença deve ser direcionado para limitar /aliviar o prurido, reparar a 

pele, diminuir a inflamação e a ansiedade. Este tratamento requer uma abordagem 

multifacetada que engloba a educação do doente, práticas de cuidado da pele, 

corticosteróides tópicos (CT), considerados tratamento de primeira linha, e / ou 

inibidores da calcineurina tópicos (TCIs). Além disso, os antihistamínicos de primeira 

de geração poderão ser usados para ajudar nos distúrbios do sono. (Figura 4) [55]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Abordagem terapêutica da DA. Adaptado da referência [55]. 



30 

 

A DA é uma doença crónica na qual se torna necessário evitar fatores capazes de 

agravar a doença nomeadamente o calor, o suor, a ansiedade, o stress, as mudanças 

bruscas de temperatura, os banhos excessivos, os detergentes, os perfumes e os 

cosméticos.  

O farmacêutico tem um papel fundamental junto do doente e seus familiares, na medida 

em que intervém na seleção dos hidratantes, dos produtos para o banho, na educação 

relativamente aos fatores desencadeantes e aos medicamentos prescritos e na promoção 

da adesão à terapêutica. [52] 

Um dos parâmetros fundamentais no controlo desta doença é a hidratação da pele. 

A hidratação continua a ser a medida básica no tratamento da DA. Os hidratantes 

continuam a ser uma importante intervenção farmacêutica na redução de xerose. Estes 

caracterizam-se por serem oclusivos (evitam a perda de água), humectantes (atraem a 

água para o extrato córneo) e emolientes. 

Além disso, o doente deve evitar banhos quentes e prolongados, usar produtos suaves e 

adequados à higiene corporal, secar a pele com toalha macia (de algodão) sem 

friccionar, aplicar hidratantes após o banho, e se necessário repetir a aplicação ao longo 

do dia, usar roupas de algodão e sem etiquetas, evitar situações que possam despoletar 

crises de stress e manter os cuidados diários da pele, mesmo depois das lesões terem 

desaparecido. [43] 

6.1 Corticosteróides tópicos (CT) 

São considerados o tratamento de primeira linha devido à sua ação anti-inflamatória, 

antiproliferativa e imunosupressora. A escolha do agente varia de acordo com a 

localização e com a severidade das lesões da pele. [56] Como regra geral, deve-se usar o 

corticosteróide com menor potência e deve ser interrompido por períodos curtos para 

evitar efeitos adversos. [52] A atrofia da pele é o efeito colateral mais comum com os 

CT de elevada potência. A hipopigmentação, infecção secundária, acne, e estrias 

também podem ocorrer. Os efeitos colaterais sistêmicos com CT são raros, mas podem 

provocar atraso do crescimento em crianças, redução da densidade óssea e supressão ao 

nível do eixo hipotálamo-hipófise. [57] 

Normalmente, as pomadas são preferidas em relação aos cremes devido à sua 

penetração e a uma cobertura mais uniforme. As loções são aplicadas em zonas mais 

vastas (couro cabeludo). [52] 
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6.2 Inibidores da calcineurina tópicos (TCIs) 

São compostos com características imunosupressoras com a capacidade de inibir a 

ativação dos linfócitos T, diminuindo a libertação de citocinas proinflamatórias. Estes 

compostos são usados no  tratamento tópico de segunda linha no eczema atópico 

moderado a grave e refractário à terapêutica com corticosteróides tópicos, quando existe 

risco da manutenção da corticoterapia, nomeadamente de atrofia irreversível da pele. 

[15] Existem dois tipos de TCIs no mercado: o Tacrolimus e o Pimecrolimus. O 

Tacrolimus pode ser aplicado em adultos (pomada 0,1 %) e em crianças com dois ou 

mais anos (pomada 0,03%). O Pimecrolimus (pomada 1%) pode ser usado a partir dos 2 

anos de idade. Durante o tratamento, a exposição da pele à luz solar, luz ultravioleta 

(UV) dos solários ou fototerapia deve ser evitada. Os efeitos adversos mais comuns são 

sensação de calor ou queimadura e irritação da pele. [57] 

6.3 Terapia oral 

6.3.1 Corticosteróides orais 

Os corticosteróides sistémicos devem ser reservados para doentes com uma resistência 

severa à terapêutica anteriormente referida da DA. O uso prolongado está associado a 

efeitos adversos bem conhecidos e potencialmente graves. 

6.3.2 Antihistamínicos 

Os antihistaminicos de primeira geração (hidroxizina, difenidramina, clorfeniramina) 

têm pouco efeito no prurido mas são úteis devido às suas propriedades sedativas. [52] 

6.3.3 Tratamento de infeções secundárias 

Os antibióticos sistémicos são muitas vezes necessários para tratar infecções bacterianas 

da pele, particularmente as que são causadas pelo S. aureu. A escolha de antibióticos 

deverá ser baseada na sensibilidade. Os antissépticos podem ser eficazes na redução da 

carga bacteriana da pele e infecções recorrentes. [58] 

 

7. Conclusão 

A DA é uma doença crónica comum que normalmente começa na infância e pode afetar 

negativamente a qualidade de vida dos doentes. O farmacêutico deve ter a capacidade 

de incentivar o doente para o autocuidado na medida em que deve aconselhar o uso 

regular de emolientes e o uso de corticosteróides tópicos em situação de crise. 
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Este trabalho foi uma mais valia para mim, pois deu-me mais conhecimento científico 

acerca deste tema e o sentimento de realização profissional ao ver os meus utentes 

gratos pela informação clara por mim transmitida.  
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TEMA DESENVOLVIDO III 

Candidose Vaginal 

 

1. Enquadramento 

Atualmente, as Candidoses Vaginais (CV) possuem um impacto negativo na vida da 

mulher e são responsáveis por grande parte das consultas de ginecologia. [59] Ao longo 

do meu estágio e principalmente na altura do verão reparei que muitas mulheres 

recorriam à farmácia para pedir ajuda e aconselhamento acerca desta infeção. Para 

melhor ajudar a população, achei pertinente a realização de um panfleto informativo o 

qual era entregue às utentes com queixas e a todas aquelas que adquiriam produtos de 

higiene íntima. Também elaborei uma tabela com a terapia possível, para facilitar o 

trabalho aos meus colegas. (Anexo VII,VIII) [60] 

 

2.Introdução 

Existem vários fatores que interferem na flora vaginal levando ao aumento da 

instabilidade do meio nomeadamente a gravidez, diabetes, contraceptivos hormonais, 

antibióticos, prática sexual, defeitos imunológicos, tipos de roupa e práticas de higiene. 

As alterações que ocorrem na composição e na função da microflora podem causar 

inflamação e infeção, facilitando a colonização de microrganismos inexistentes ou 

aumento da proliferação de microrganismos já existentes. [61] 

A CV é uma infeção comum causada por crescimento excessivo de Candida spp.. A 

Candida albicans é o principal agente de infeção, correspondendo a 90%. Estes fungos 

comensais da mucosa vaginal e digestiva são classificados como Gram positivos e têm 

uma virulência limitada, tornando-se patogénicos em determinadas condições que 

interferem com o equilíbrio do meio vaginal. [62] 

 A Candida albicans é um fungo dimórfico que possui a capacidade de se adaptar a 

diferentes meios tornando-o comensal e patogénico. A virulência deste fungo está ligada 

a diversos fatores: transição morfológica entre levedura e hifa, expressão de adesinas e 

invasinas na superfície celular, formação de biofilmes, tigmotropismo, mudança 

fenótipica e secreção de enzimas proteolíticas. [63] 
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A colonização assintomática ocorre em 10-20% das mulheres, sendo que 75% delas 

apresentam infeção ao longo da sua vida e durante a gravidez aumenta a probabilidade 

de ocorrer esta infeção (40%). Esta infeção ocorre raramente nos homens. [59] 

3. Sintomas e classificação 

A CV manifesta-se por prurido que se exacerba à noite e na fase pré-menstrual, ardor, 

leucorreia, dispareunia, presença de um fluxo de lácteo espesso, branco, grumoso, 

inodoro chamado “leite estragado” que forma placas aderentes às paredes vaginais, 

eritema, edema e fissuras vulvares. Esta infeção é diferente da vaginose bacteriana e da 

tricomoníase uma vez que o corrimento vaginal apresenta-se sem odor repugnante. 

A CV pode ser classificada em não complicada e complicada. A não complicada ocorre 

em cerca de 90% das pacientes e é caracterizada por ser pouco frequente, esporádica, 

ocorre em mulheres não imunocomprometidas e o principal fungo é Candida Albicans. 

A Candidose complicada apresenta sintomas recorrentes (quatro ou mais episódios 

sintomáticos sintomáticos), severos, presença de Diabetes Mellitus, imunosupressão ou 

infeção por espécies não- albicans e requerem tratamento mais prolongado. [64] 

 

4.Diagnóstico e Tratamento 

 Os sintomas de Candidose são semelhantes aos de outras infeções e portanto um exame 

físico não é suficiente para identificar o microrganismo. O diagnóstico é essencialmente 

clínico e pode ser confirmado laboratorialmente com zaragatoa vaginal, por exame 

microscópio a fresco e/ou cultural.  

No exame é possível observar eritema com escoriações e confirma-se o edema e as 

características do fluido vaginal. Na CV encontram-se determinadas características 

nomeadamente: 

 pH normal (4-4,5) 

 corrimento inodoro: teste de aminas ou de Wiff 

 exame a fresco: leveduras e pseudohifas 

 esfregaço Gram: leveduras e pseudohifas  [62] 

 

O tratamento da  CV só é recomendado em mulheres sintomáticas, uma vez que cerca 

de 10 a 20% possuem fungos comensais na vagina 
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O tratamento é feito com imidazóis que apresentam ação rápida, eficácia elevada, menor 

duração do período terapêutico e baixa toxicidade. Este tratamento resulta em 80-90% 

de erradicação da infeção e pode ser administrado através de óvulos, cremes, 

comprimidos vaginais ou terapia oral. As preparações tópicas são a primeira escolha de 

tratamento de candidoses não complicadas. O tratamento local implica a introdução 

profunda de comprimidos vaginais ou de cremes na vulva e em locais externos. Não é 

recomendado o tratamento de parceiros sexuais assintomáticos. A duração do 

tratamento e a concentração é ditada pela gravidade da candidose vaginal. As 

manifestações clínicas leves geralmente respondem a uma dose única ou de curta 

duração (1-3dias), enquanto as manifestações mais graves necessitam de uma duração 

mais longa (5-7dias). [65] 

 

5. Conclusão 

Ao longo do estágio pude confirmar que a CV é extremamente comum, pois foram 

várias as utentes que recorreram à farmácia com sintomatologia sugestiva desta 

patologia.  

Como farmacêutica, para além de aconselhamento terapêutico ou encaminhamento para 

o médico assistente sempre que achasse necessário, tinha também o papel interventivo 

ao nível da prevenção desta patologia.  

Foram várias as utentes que me abordaram e referiram que após a adoção dos cuidados 

que constavam no panfleto sentiram redução do aparecimento de sintomas de CV. 

A DT optou por deixar a minha tabela fixada de forma a que os próximos estagiários 

pudessem consultá-la.  
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TEMA DESENVOLVIDO IV 

Sol e as suas consequências 

 

1.Enquadramento 

Uma vez que o meu estágio decorreu durante os meses de verão, tive a oportunidade de 

vivenciar um aumento do interesse, por parte dos utentes, em adquirir produtos solares. 

Uma das minhas principais medidas a adoptar perante estes utentes era esclarecer a 

importância da utilização do protetor solar e as consequências da má exposição solar, 

frisando que o excesso de Sol causa, para além do fotoenvelhecimento, 

hiperpigmentação cutânea e cancro de pele.  

Ao longo do estágio constatei que os utentes não davam a devida importância aos riscos 

da exposição solar, pois muitos recorriam à farmácia para adquirir produtos para alívio 

de queimaduras solares pelo simples facto de não utilizarem proteção solar diariamente. 

Após a exposição solar uma das preocupações dos utentes incidia nas alterações da 

coloração da pele e no aparecimento de novos sinais. Relativamente aos sinais, o meu 

papel recaía na importância do autoexame da pele e na avaliação da forma e aspeto 

destes, uma vez que uma alteração da pele pode ser muitas vezes o primeiro sinal de 

alerta para o cancro de pele.  

Nos dias de hoje, a sociedade vê o aumento do tom de pele, principalmente entre 

mulheres, como um requisito de beleza capaz de contribuir para o aumento da auto-

estima. Por sua vez, isto leva a uma procura cada vez maior de produtos capazes de 

atuar ao nível das manchas de pele. 

De modo a sensibilizar a população para os cuidados a ter com a exposição solar, achei 

que seria interessante a realização de um póster informativo sobre este tema. (Anexo 

IX) 

 

2.Introdução 

A pele é um órgão multifuncional, complexo, resistente, flexível, que reveste o corpo 

protegendo-o das agressões exteriores físicas, químicas e biológicas. É dotada de 

capacidade sensorial, capaz de se interagir com o meio externo por meio das sensações 

vibratórias, táteis, de frio e de calor. Além destas características, a pele contribui para a 
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homeostasia por cooperar nos mecanismos gerais de regulação circulatória e contribuir 

na manutenção constante da temperatura corporal. [66] 

É dividida em três principais camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme 

é constituída por cinco camadas, as quais possuem diferentes tipos de células. Os 

queratinócitos correspondem a 95% e são responsáveis pela defesa da pele contra a 

penetração de produtos exteriores. Os melanócitos, as células de Langerhans e as células 

de Merkel formam os restantes 5%. A derme é composta por fibras de colagénio que lhe 

atribuem a capacidade de resistência à rotura, por fibras elásticas que conferem 

elasticidade e por vasos e nervos. Por fim, a hipoderme é formada por células adiposas e 

septos fibrosos. [67] 

A pele é considerada o aspeto mais visível do fenótipo humano e a cor é um dos fatores 

mais variáveis. Esta distribuição fenotípica da cor deve-se à síntese de vitamina D na 

pele, à degradação de ácido fólico pelas radiações ultravioleta (UV) e à resistência à 

exposição solar direta.[68] 

Segundo a classificação de Fitzpatrick, a pele pode ser classificada em seis fototipos de 

acordo com a sua cor e sensibilidade ao sol: 

 Fototipo I- sempre queima, nunca bronzeia; pele clara, olhos azuis, sardas; 

muito sensível ao sol;  

 Fototipo II- sempre queima, bronzeamento mínimo; pele clara, olhos azuis, 

verdes ou castanhos claros, cabelos louros ou ruivos; sensível ao sol; 

 Fototipo III- queima moderadamente, bronzeia discretamente; pele morena 

clara; sensibilidade normal ao sol; 

 Fototipo IV- queima o mínimo, sempre bronzeia bastante; pele morena- 

bronzeado castanho; sensibilidade normal ao sol; 

 Fototipo V- raramente queima, bronzeia intensamente; pele morena escura; 

pouco sensível ao sol; 

 Fototipo VI- nunca queima, pigmentado intenso; pele negra; nada sensível ao 

sol.  

 

3.Exposição solar  

A exposição da pele a radiações UV pode causar reações fisiológicas, fotodermatoses, 

envelhecimento e carcinogénese. As fotodermatoses podem ser de causa desconhecida 
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ou idiopática, doenças hereditárias, fotossensibilidade a substâncias químicas exógenas 

aplicadas na pele ou a medicamentos ingeridos. 

 As reações fisiológicas podem consistir no eritema actínico, que ocorre quando a 

pessoa excede o limiar de exposição solar, na pigmentação, no espessamento da 

epiderme e na síntese da vitamina D. A formação desta vitamina deve-se ao facto da 

radiação UVB ter a capacidade de transformar o 7-dehidrocolesterol presente na pele 

em pré-vitamina D3, na qual é convertida em vitamina D3 por isomerização, sendo 

transportada para o fígado e para o rim onde vai ser convertida em compostos ativos, 

capazes de facilitar a absorção de cálcio na mucosa intestinal. [69] 

A pigmentação ocorre pela ação da melanina, pigmento responsável pela coloração da 

pele, dos olhos e do cabelo, sendo produzida a um ritmo próprio de cada individuo. Esta 

molécula funciona como um filtro uma vez que tem a capacidade de dispersar ou refletir 

a radiação solar. A melanina é produzida pelos melanócitos a partir da oxidação da 

tirosina pela ação da tirosinase, formando-se dois tipos de melanina, a eumelanina (cor 

acastanhada ou preta, mais eficaz na proteção contra as radiações) e feomelanina (cor 

avermelhada ou amarela). Após a síntese da melanina, os melanossomas repletos do 

pigmento, são transferidos para os queratinócitos através dos prolongamentos 

dendríticos dos melanócitos. Uma vez inseridos nos queratinócitos, os melanossomas 

distribuem-se no citoplasma sobre o núcleo de forma a protege-lo das radiações UV. 

A cor da pele depende do número, do tamanho, da composição e da distribuição dos 

melanossomas produzidos pelos melanócitos e distribuídos aos queratinócitos vizinhos, 

porém, o número de melanócitos por unidade de superfície é o mesmo. [70] 

 

Segundo a Direção Geral de Saúde, a exposição solar intensa pode conduzir à 

desidratação, agravamento de doenças crónicas, esgotamento por calor e insolação. A 

insolação caracteriza-se por febres altas, ritmo cardíaco e respiratório acelerado, pele 

quente, vermelha, seca e sem suor, perda da consciência. As pessoas mais vulneráveis 

ao calor são as crianças nos primeiros anos de vida, os idosos, portadores de doenças 

crónicas (cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes e alcoolismo), obesos, 

acamados, pessoas com problemas de saúde mental, pessoas medicadas com anti-

hipertensores, antiarrítmicos, diuréticos, antidepressivos, neurolépticos. 

De modo a evitar estes sintomas, as pessoas devem respeitar as horas de maior calor 

(11h-17h), usar vestuário adequado, chapéu, óculos de sol e protetor solar com índice de 

proteção maior que 30 a cada duas horas. [71] 
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4. Consequências da exposição solar 

4.1 Hiperpigmentação 

A hiperpigmentação é uma discromia que se caracteriza numa produção excessiva de 

melanina pelos melanócitos, aferindo à região afetada uma coloração mais escura que o 

respetivo tom de pele. Vários fatores podem causar hipercromias, nomeadamente a 

exposição solar intensa, contracetivos orais, distúrbios endócrinos.  

Para evitar ou retardar a hiperpigmentação cutânea, as pessoas devem recorrer a 

protetores solares com elevado fator de proteção solar. Para eliminar as manchas de 

origem melânica, deve-se recorrer ao tratamento com os despigmentantes que permitem 

reduzir a hiperpigmentação, recuperando a luminosidade e a firmeza da pele.  

A maior parte dos despigmentantes possuem como principal mecanismo de ação a 

inibição da tirosinase para reduzir a produção de melanina. No entanto existem outros 

processos nomeadamente a destruição seletiva e irreversível dos melanócitos, 

interferência com a biossíntese da melanina e seus percursores, interferência no 

transporte dos grânulos da melanina para as células e redução da eumelanina presente 

nos melanossomas para uma coloração mais clara. [70] 

4.2 Cancro de pele 

A exposição solar intensa pode conduzir para além do fotoenvelhecimento precoce ao 

cancro de pele. As pessoas de raça branca são mais vulneráveis a esta doença. A 

radiação absorvida pelo DNA pode dar origem a reações fotoquímicas no interior da 

molécula, originando alterações na estrutura e por sua vez crescimento anormal de 

células. Para evitar que esta doença ocorra, é importante que cada um conheça a sua 

pele, a localização, forma e aspeto dos sinais. É necessário realizar um autoexame dos 

sinais verificando se há alterações quanto ao aspeto e forma. [69] 

Os cancros de pele mais incidentes são o carcinoma basocelular, o carcinoma 

espinocelular e o melanoma. 

O carcinoma basocelular, a forma mais comum e menos agressiva, surge habitualmente 

depois dos 40 anos e desenvolve-se nas áreas mais expostas ao sol (cabeça, pescoço). 

Forma-se nas células basais com um crescimento muito lento com a capacidade de não 

invadir outros tecidos. A sua manifestação consiste na formação de um nódulo rosado e 

brilhante ou de uma ferida superficial. [72] 

O carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas é a segunda forma de 

cancro de pele mais frequente que atinge uma faixa de etária superior ao de carcinoma 
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basocelular e surge nas zonas mais expostas ao sol. Origina-se na camada intermédia da 

epiderme e o seu crescimento é mais rápido e mais agressivo que o carcinoma 

anteriormente mencionado. Este carcinoma manifesta-se sob a forma de nódulo de 

crescimento rápido com tendência a ulcerar e a sangrar. Tem a capacidade de invadir os 

tecidos, originando metástases que podem invadir órgãos vitais e provocar mortalidade. 

O melanoma é considerado o cancro de pele mais perigoso e um dos tumores malignos 

mais agressivos. Forma-se a partir dos melanócitos e atinge grupos etários mais jovens 

que os carcinomas anteriormente referidos. Este tumor, ao contrário dos anteriores que 

estão associados a exposições crónicas ao sol, está relacionado com exposições solares 

intermitentes, intensas, agudas, chamadas de queimaduras solares, vulgarmente 

conhecidas como escaldões. Para detetar o melanoma utiliza-se o método ABCDE que 

caracterizada o sinal ou mancha. A letra A significa sinal ou mancha assimétrica, a B 

bordo irregular, a C cores diferentes, a D diâmetro superior a 6cm e a E evolução no 

crescimento. [73] 

 

5. Conclusão 

A incidência do cancro da pele tem vindo a aumentar progressivamente, sendo a 

exposição solar excessiva a causa mais frequente. 

A farmácia comunitária tem um papel crucial no que toca à prevenção desta doença, 

uma vez que encontram no farmacêutico disponibilidade para responder a dúvidas, 

fornecer informação e aconselhar a proteção mais adequada ao tipo de pele. Compete 

também ao farmacêutico a capacidade de despistar de forma precoce e identificar sinais 

de alerta para esta doença.  

Reparei que o póster captava a atenção dos utentes e que muitos deles aproveitavam 

para esclarecer algumas dúvidas acerca do tema.  
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Anexos 

 

Anexo I- Fotografias relativas à FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Cruz verde  Figura 1.1 Cruz Verde 

Figura 1.2 Balança digital 

Figura 1.3 Equipamento Refroton Plus® 
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Figura 1.4 Valores de referência dos 

parâmetros bioquímicos 

Figura 1.5 Tensiómetro 
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Anexo II- Documentos 

 

 

Figura 2.16Fatura de um fornecedor 



51 

 

 Figura 2.27Nota de devolução 
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Figura 2.38Prazos de validade 
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Figura 2.4 Receita médica eletrónica 
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Figura 2.5 Receita médica manual 
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Figura 2.6 Receituário 
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Anexo III- PowerPoint usado para formação interpessoal 
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Anexo IV- Hiperplasia Benigna da Próstata 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1. Questionário do IPSS. [34] 

Tabela 4.2. Questionário da qualidade de vida. [34] 
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Anexo V- Panfleto Dermatite Atópica 
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Anexo VI- Dermatite atópica  

 

 

Tabela 6.1. Diagnóstico da Dermatite Atópica. Adaptado da referência [52]. 

 

Características major: 

- prurido (ou referência pelos pais aos atos de arranhar e esfregar a pele) nos últimos 12 

meses 

Características minor: 

E três ou mais dos seguintes: 

Crianças/adultos: 

- História de envolvimento de pregas cutâneas (antecubital, poplítea, superfície anterior 

do tornozelo, à volta do pescoço e dos olhos) 

- História pessoal de asma ou rinite alérgica 

- História de xerose cutânea generalizada no último ano 

- Início antes dos 2 anos 

- Dermatite flexural visível (incluindo dermatite que afeta a região zigomática, região 

frontal 

Crianças com mais de 4 anos: 

- História de doença atópica em familiares de primeiro grau, se a criança tiver mais de 

4 anos de idade) 

- Eczema que afeta a região zigomática, região frontal e áreas externas dos membros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Anexo VII- Panfleto Candidose Vaginal 
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Anexo VIII- Terapêutica da Candidose Vaginal 

 
Medicamento Posologia 

CLOTRIMAZOL 

 Gino-canesten:  

- Creme vaginal 10 mg/g 

- Comprimido vaginal: 100mg  

- Comprimido vaginal: 500mg  

Creme vaginal: introduzir na vagina o mais 

profundamente possível de preferência ao deitar; 

tratamento deve ser repetido durante pelo menos 6 

dias 

Comprimidos vaginais:  

 100mg/dia: repetir durante 6 dias 

consecutivos 

 200mg/dia: repetir durante 3 dias 

consecutivos 

 500 mg/dia: aplicação única 

ECONAZOL 

 Gyno- pevaryl:  

- Creme vaginal + óvulo  

- Creme vaginal 10 mg/g 

- Óvulo 150 mg 

Creme vaginal: introduzir na vagina o mais 

profundamente possível de preferência ao deitar 

durante 14 dias consecutivos 

Óvulos: inserir um óvulo de 150mg/dia durante 3 

dias consecutivos ou aplicação única; 

 Em ações prolongadas pode se associar 

um tópico vaginal 

FENTICONAZOL 

 Lomexin: 

- Óvulo 200 mg 

- Creme vaginal 20mg/g 

Óvulos: introduzir na vagina, o mais 

profundamente possível, um óvulo por dia; 

tratamento deve ser repetido pelo menos durante 6 

dias consecutivos  

Creme vaginal: Introduzir o conteúdo do 

aplicador de manhã e à noite, profundamente, na 

vagina.  

ISOCONAZOL 

 Gino-travogen: creme vaginal 10mg/g 

Creme vaginal: Aplicar uma vez por dia de 

preferência à noite, o mais profundamente 

possível, na vagina, durante 7 dias consecutivos 

 O tratamento não deve efetuar-se durante 

a menstruação. 

MICONAZOL 

 Gyno- daktarin:  

-Creme vaginal 20 mg/g 

Creme vaginal: Introduzir o conteúdo do 

aplicador, profundamente na vagina, uma vez por 

dia, ao deitar durante 7 dias. 

SERTACONAZOL 

 Dermofix:  

- Creme vaginal: 20mg/g 

- Comprimido vaginal: 500mg 

 Sertopic  

Creme vaginal: Introduzir o conteúdo do 

aplicador, profundamente na vagina, uma vez por 

dia, ao deitar durante 7 dias. 

Comprimido vaginal: aplicação única. 
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- Creme vaginal: 20 mg/g 

- Comprimido vaginal: 500 mg 

TIOCONAZOL 

 Gino- trosyd: 

- comprimido vaginal: 100 mg 

Comprimido vaginal: introduzir uma vez por dia, 

durante 3 dias consecutivos. O médico pode 

considerar necessário repetir o tratamento durante 

mais 3 dias, podendo atingir uma duração total de 

14 dias. 

FLUCONAZOL- candidose vaginal aguda ou 

recorrente 

 Comprimidos 150 mg 

Dose única 

CETOCONAZOL- candidose vaginal resistente 

 Comprimidos 200 mg 

2 comprimidos (= 400 mg) uma vez por dia 

durante 5 dias 

ITRACONAZOL  

 Comprimido 100 mg 

200 mg de manhã e 200 mg noite durante 1 dia. 
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Anexo IX- Sol e as Suas Consequências - Póster 
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1.Introdução  

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas existe a possibilidade da 

realização de estágio em Farmácia Hospitalar (FH) e, uma vez que, ao longo destes 5 

anos, não se abordou muito esta área, achei importante a realização deste estágio. 

Assim, considerei uma mais-valia para a minha formação e uma oportunidade de poder 

contactar com uma parte da atividade farmacêutica que era desconhecida para mim. 

Este estágio permitiu-me conhecer a realidade dos Serviços Farmacêuticos (SF) de 

modo a compreender todo o mecanismo envolvente com os cuidados prestados aos 

utentes.  

O estágio foi realizado na FH do Hospital Santa Maria Maior, E.P.E-Barcelos (HSMM), 

no período decorrente entre 1 de Setembro a 31 de outubro, sob a orientação da Dr.ª 

Maria João Costa Amaral Peixoto.  

O presente relatório pretende resumir o meu estágio, descrevendo, assim, as atividades 

desenvolvidas e conhecimentos adquiridos, bem como clarificar de que modo contribuiu 

para a minha formação profissional e pessoal. 

 

2.Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF representam uma estrutura importante dos cuidados de saúde, tendo por objetivo 

o conjunto de atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou 

serviço a eles ligados. São departamentos com autonomia técnica e científica, sob 

orientação geral dos Órgãos de Administração, sendo a sua direção obrigatoriamente 

assegurada por um Farmacêutico Hospitalar, cuja função é coordenar e representar os 

SF. Compete aos SF assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos, integrar as equipas de cuidados de saúde e 

promover ações de investigação científica (ensaios clínicos em meio hospitalar) e de 

ensino.  

Fazem parte das responsabilidades dos SF a gestão do medicamento (seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição), a gestão de produtos farmacêuticos (reagentes, 

dispositivos médicos), a monitorização terapêutica, definida no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamento (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e 

a gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 
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administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente, 

necessários ou complementares à realização dos ensaios.  

Os SF são responsáveis por: 

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos; 

 Participação em Comissões Técnicas; 

 Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e na prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Informação sobre medicamentos; 

 Desenvolvimento de ações de formação. 

Os SF são responsáveis pelo início do circuito do medicamento, que vai desde a correta 

gestão de stocks à escolha do sistema de distribuição, garantindo a assistência a todos os 

utentes. A existência de um processo de verificação por parte dos prescritores, 

farmacêuticos e enfermeiros, permite a redução de erros, garantindo o uso racional do 

medicamento, qualidade e segurança. [1,2] 

2.1 Localização e espaço físico 

O HSMM, integrado na rede Hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, localiza-se no 

centro da cidade de Barcelos, no Campo da República. A organização funcional deste 

hospital encontra-se dividida pelas seguintes áreas: Hospital de Dia, Consulta Externa, 

Internamento (que abrange as áreas da medicina interna, oftalmologia, cirurgia, 

ortopedia, otorrinolaringologia e pediatria) e Urgência.  

A localização dos SF deve ser de fácil acesso interno e externo e localizados no mesmo 

piso. Além disso, devem ser próximos de elevadores ou acessos de automóveis, para 

facilitar a carga e descarga de encomendas e de outros serviços. 

2.2 Estrutura e organização dos SF 

Os sectores dos SF do HSMM localizam-se no piso I e são constituídas pelas seguintes 

unidades: gabinete do Diretor Farmacêutico, gabinete administrativo, gabinete 

Farmacêutico, sala da unidose, laboratório de produção de medicamentos manipulados,  

Armazém, copa, vestiários, casas de banho. 
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2.3 Horário de funcionamento 

Os SF do HSMM encontram-se em funcionamento de segunda à sexta, das 9:00h às 

17:00h, ficando um farmacêutico de prevenção durante o regime noturno e o fim-de-

semana, de modo a responder rapidamente a situações urgentes. 

2.4 Recursos humanos 

Os recursos humanos são a base essencial para um bom desempenho de toda a equipa. É 

uma equipa dinâmica, colaboradora, onde as tarefas estão bem definidas, 

proporcionando uma boa coordenação e um bom funcionamento. São constituídos por 

diferentes profissionais: 

Identificação  Categoria 

Dr
a
. Maria João C. Amaral Peixoto Responsável pelos SF 

Dr
a
. Maria Alexandra Madeira Valente 

Menezes 

Farmacêutica Assistente 

Dr
a
. Fabiana Sousa Farmacêutica Estagiária 

Dr. Paulo Jorge Martins Vieira Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT) 

Dr
a
. Carla Isabel Martins Fonseca   Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

D. Maria Filomena Silva Carvalho Assistente Administrativa 

D. Marlene Oliveira Gomes Assistente Operacional (AO) 

D. Susana Alexandra Ferreira Assistente Operacional 

 

2.5. Recursos Informáticos 

O CPC da Glint é o sistema informático utilizado pelo HSMM para garantir a melhor 

gestão dos SF. Este programa funciona em rede, permitindo uma articulação com todos 

os serviços, assim como a dispensação em ambulatório. O CPC permite que todo o 

processo que envolva o circuito do medicamento fique registado, possibilitando aceder 

aos históricos e movimentações internas de cada doente. Cada profissional dos SF 

possui um número e respetiva password para aceder ao sistema, de modo a que todas as 

operações fiquem registadas. 

2.6 Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) 

O FHNM é uma publicação oficial de divulgação no âmbito dos serviços de saúde, feita 

por peritos dos medicamentos, que à luz de determinado conjunto de critérios 
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considerados como os mais aconselháveis para a utilização hospitalar, tem como 

objetivo ajudar o médico a escolher o medicamento a prescrever, fornecendo 

informação clara sobre o mesmo. É destinado aos profissionais de saúde que exercem a 

sua atividade em meio hospitalar. [3] 

O despacho nº 1083/2004 (2ª série), de 1 de Dezembro de 2003, publicado no Diário da 

República, 2ª série nº 14, de 17 de janeiro de 2004, permite que a CFT elabore adendas 

privativas de aditamento ou exclusão do FHNM, com base em critérios que suportem 

determinadas necessidades terapêuticas, bem como a melhoria da qualidade de vida dos 

doentes e critérios fármaco-económicos. O mesmo diploma obriga que a CFT assegure 

o seu cumprimento e envie, trimestralmente, ao INFARMED os seus pareceres e 

relatórios. O consentimento das adendas requer um relatório devidamente argumentado 

pelo diretor clínico hospitalar. [4] 

Quando se tratam de prescrições que contenham medicamentos que não constem no 

FHNM, nem nas adendas, o médico prescritor deve justificar devidamente a 

necessidade de recorrer a essa medicação. Esta justificação será avaliada, 

posteriormente, pelo diretor clínico e aprovada ou não pela CFT. 

 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

3.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks, a nível hospitalar, é uma etapa de grande importância para o bom 

funcionamento dos SF, dado que garante o fornecimento e disponibilidade contínua, em 

quantidade e qualidade, de medicamentos, no espaço de tempo compatível com a 

eficácia do tratamento e pelo menor custo global, aos doentes do hospital. É um 

processo complexo que engloba determinadas etapas como a seleção, aquisição, 

receção, verificação, aprovisionamento, distribuição, administração/dispensação, 

informação e devolução, caso necessário. 

A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos é realizada informaticamente de modo a 

garantir uma correta organização de todos os produtos, bem como controlar as 

existências dos mesmos. A elaboração das encomendas é realizada pela Dr.ª. Maria João 

Peixoto a partir de um ponto de encomenda gerado informaticamente. Este processo 

baseia-se no consumo médio mensal dos produtos, partindo de um stock mínimo 
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estipulado de forma a garantir que todos os serviços hospitalares possuam a medicação 

necessária. Deste modo, evitam-se excessos e desperdícios de stocks. 

Em cada serviço, existem armazéns avançados que consistem numa reposição proativa 

dos stocks. Este método contribui para a diminuição dos níveis de stock evitando 

situações de rutura e desperdícios nos serviços. Outra vantagem consiste na libertação 

dos profissionais de saúde para outras atividades, permitindo, consequentemente, uma 

melhoria na prestação dos cuidados de saúde ao utente 

3.2 Seleção e aquisição de medicamentos 

A seleção dos medicamentos é feita com base no FHMM pela CFT, tendo em conta 

uma análise fármaco-económica. 

A aquisição pode ser realizada de três formas: 

Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde: tem por base um concurso público 

realizado pela Administração Central do Sistema de Saúde regulado pelo catálogo dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, utilizando a internet como meio de 

comunicação, destina-se a instituições e serviços integrados no Sistema Nacional de 

Saúde (SNS).  

Concurso: quando vários laboratórios apresentam propostas com as condições de 

aquisição de bens e serviços.  

Ajuste direto: quando há necessidade de adquirir um produto que não está abrangido por 

um concurso de aquisição ou perante uma situação urgente como, por exemplo, rutura 

de stock. Nestas situações, os SF podem requisitar os produtos em falta a uma farmácia 

comunitária ou a um armazenista. 

3.2.1 Hemoderivados 

A aquisição de produtos derivados do plasma humano deve ser feita exclusivamente 

através dos concursos centralizados organizados pelo Instituto de Gestão Informática e 

Financeira de Saúde. Antes de serem fornecidos, são submetidos a estudos analíticos 

com fim de despistar doenças transmissíveis. O INFARMED emite o certificado de 

aprovação para utilização. [5] (Anexo I) 

3.2.2 Psicotrópicos/Estupefacientes 

Este grupo de fármacos devido ao facto de estarem sujeitos a um controlo mais restrito, 

necessitam de uma requisição certificada pelo INFARMED, preenchida manualmente e 
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assinada pelo responsável pelos SF. Esta requisição é enviada em duplicado para o 

fornecedor, sendo que o original é devolvido à farmácia. [6] (Anexo II) 

3.2.3 Medicamentos Sujeitos a Autorização de Utilização Especial (AUE) 

O INFARMED pode autorizar em Portugal a utilização de medicamentos não 

possuidores de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou que, possuindo AIM, 

não estejam efetivamente comercializados, mas que são imprescindíveis à prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias. O pedido de AUE é apresentado 

ao INFARMED pelos SF com a justificação do diretor do serviço, autorizado pelo 

diretor clínico e sob o parecer da CFT. O envio do processo ao INFARMED deve ser 

feito no mês de setembro do ano anterior. [7] (Anexo III) 

3.3 Receção, Verificação, Armazenamento 

A receção dos medicamentos e produtos de saúde é realizada pelos AO e consiste: 

 Conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos, produtos de saúde e 

dispositivos médicos; 

 Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda;  

 Assinatura da nota de entrega e entrega de um duplicado ao transportador;  

 Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de 

análise); 

  Registo de entrada do produto; 

  Envio do original da guia de remessa para o Serviço de Aprovisionamento; 

 Envio dos produtos para armazenamento, tendo em atenção os critérios técnicos 

(condições especiais de armazenagem, segurança especial de medicamentos).  

 A conferência de hemoderivados exige ainda a conferência dos boletins de 

análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, que ficam 

arquivados junto com a respectiva fatura em dossier específicos (por ordem de 

entrada). 

O farmacêutico deve verificar a receção de encomendas, de modo a minimizar possíveis 

erros que possam decorrer durante este processo. É importante que o armazém possua 

uma boa organização e que tenha todas as condições ideais de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança dos medicamentos e produtos. Mesmo que não necessitem de 

condições especiais, os medicamentos devem ser armazenados a uma temperatura 

máxima de 25ºC, com humidade inferior a 60% e protegidos da luz solar direta. Os 
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parâmetros de temperatura e humidade devem ser monitorizados de forma a assegurar a 

qualidade de armazenamento dos produtos farmacêuticos.  

No HSMM, os medicamentos encontram-se organizados num armário deslizante por 

ordem alfabética de Denominação Comum Internacional, devidamente rotulados e 

identificados e segundo a regra First Expire, First Out (FEFO).  

Os psicotrópicos encontram-se guardados num local individualizado com fechadura de 

segurança. As prateleiras que permitam a arrumação destes medicamentos devem ser 

separadas de forma correta. Os citotóxicos devem ser armazenados separadamente dos 

outros medicamentos. São divididos consoante a sua forma farmacêutica e, no caso de 

necessitarem de refrigeração, num frigorífico onde apenas se podem encontrar estes 

produtos. Os medicamentos que necessitem de refrigeração devem ser conservados em 

câmara frigorífica (2-8ºC), com um sistema de controlo e registo de temperatura.  

3.4 Prazo de validade (PV) 

O controlo dos PV é fundamental para uma gestão eficaz, sendo uma tarefa em que o 

farmacêutico deve garantir a estabilidade e segurança dos medicamentos. De 3 em 3 

meses, o farmacêutico elabora informaticamente uma listagem dos produtos com o 

prazo de validade a terminar. Os produtos com PV expirado são recolhidos e colocados 

numa prateleira identificada como “Produtos de Quarentena”. Posteriormente, é enviado 

ao laboratório um pedido de solicitação de crédito ou troca de produto. Quanto aos 

medicamentos cujo PV termina nos três meses seguintes, coloca-se uma etiqueta com o 

mês correspondente de forma a serem consumidos primeiro. 

3.5 Atividades desenvolvidas 

Durante o estágio, acompanhei a aquisição, receção e conferência de medicamentos 

bem como a organização e gestão de stocks e controlo dos PV. 

 

4. Distribuição de medicamentos 

A distribuição é a face mais visível dos SF. É a atividade em que o farmacêutico tem 

mais contacto com os doentes e restante equipa multidisciplinar, uma vez que há 

contacto entre os SF e os serviços clínicos. A distribuição obriga metodologias e 

circuitos próprios que tornam disponível o medicamento correto, na quantidade e 

formas farmacêuticas de acordo com as validações médicas. A distribuição tem como 

objetivos garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição dos 
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medicamentos, garantir a administração correta do medicamento, diminuir os erros 

relativos à medicação (troca da via de administração, erros de doses, administração de 

medicamentos não prescritos), monitorizar a terapêutica e reduzir o tempo de 

enfermaria dedicado as tarefas administrativas e manipulação dos medicamentos. Outro 

fator importante nesta atividade é gerir as existências para rentabilizar ao máximo os 

medicamentos, reduzindo os desperdícios e custos. 

O HSMM possui vários sistemas de distribuição com particularidades próprias que se 

enquadram consoante os serviços clínicos existentes no hospital. 

4.1 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DDU) 

A DDU é o sistema que garante aumentar a segurança e terapêutica uma vez que 

permite conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os erros de 

medicação e os custos relacionados com a terapêutica.  

Este sistema inicia-se mediante uma prescrição médica individualizada por doente, 

remetida direta e informaticamente aos SF. De seguida, o farmacêutico tem um papel 

crucial uma vez que é responsável pela validação da prescrição, analisando o perfil 

farmacoterapêutico, possíveis interações e contraindicações. A entrega individualizada 

da medicação é num período de 24h de internamento, ou para 48h ou 72h nos casos 

excecionais de feriados ou fins-de-semana respetivamente.  

 No ato da validação da prescrição médica, o farmacêutico analisa a forma farmacêutica, 

via de administração, dosagem, frequência, horário de administração, possíveis 

interações e duração do tratamento. Existem determinados fármacos que necessitam de 

justificação clínica, nomeadamente, os medicamentos não descritos no FHNM e os 

medicamentos específicos de justificação obrigatória (por exemplo os antibióticos).  

Após a validação, são impressos os mapas de distribuição organizados pelos diferentes 

serviços clínicos que comportam o hospital e agrupados por doente/cama, que são 

preparados pelos TDT. Estes distribuem a medicação para 24horas por gavetas 

individuais, identificadas com o número da cama e separadas por secções por horários 

de administração 7h-12h;12h-7h;SOS. De seguida, são colocadas em suportes 

designados malotes, por ordem de número de cama. Os AO levam os malotes 

preparados pelos TDT aos serviços clínicos e recolhem os malotes do dia anterior, para 

que seja feita a devolução de medicação não administrada. Todas as prescrições novas 

e/ou alterações realizadas até as 14h são processadas pelos SF, através da emissão de 

novos mapas. As alterações posteriores são atendidas pelo sistema de distribuição misto. 
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Após a receção dos malotes referentes aos dias anteriores, os TDT verificam em cada 

gaveta a medicação não administrada e registam a devolução no mapa emitido para o 

dia em causa. De seguida, o farmacêutico procede ao registo de devolução 

informaticamente. [8] 

4.2 Distribuição por Sistemas Mistos 

A distribuição por Sistemas Mistos consiste na distribuição de medicamentos, realizada 

em função da execução de prescrições médicas por doente, após o horário estipulado 

para a realização da DDU. Uma vez que os SF não funcionam em regime contínuo de 

prestação de serviços, cada enfermaria, nos respetivos serviços de internamento, estão 

providas de armários de recurso, que contêm medicamentos na quantidade estudada 

para o consumo clínico de cada unidade. Após a administração da medicação, o 

enfermeiro responsável deverá realizar o registo electrónico de retirada do armário de 

recurso, para que no dia seguinte possa ser reposta no serviço, pelos SF. Quando a 

medicação não está disponível no armário de recurso, o enfermeiro deve contactar os 

SF, para estes fornecerem a medicação em falta. Nos casos de urgência e, após o horário 

dos SF, o enfermeiro responsável pode contactar com o farmacêutico destacado em 

regime de prevenção/chamada. [8] 

4.3 Distribuição Clássica ou Tradicional 

A distribuição clássica consiste num sistema de distribuição de medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos de saúde que são enviados para os serviços, 

essencialmente por reposição de stocks nivelados, mediante requisição electrónica 

efetuada pelo enfermeiro responsável, em articulação com o farmacêutico. A reposição 

é feita semanalmente (normalmente duas vezes por semana) ou em virtude das 

características dos serviços. Estabelece-se um stock fixo no serviço respetivo após 

reunião com o farmacêutico, diretor médico e enfermeiro chefe atendendo às 

características assistenciais e especialidades médicas. Nos períodos acordados, o 

enfermeiro responsável realiza uma contagem do stock existente no serviço, realizando 

posteriormente o pedido eletronicamente aos SF. O farmacêutico analisa o pedido de 

reposição, estudando as variações de consumo com iguais períodos homólogos. A 

ocorrência de pedidos extraordinários no que refere a alterações quantitativas e 

qualitativas obriga a justificação pelo enfermeiro responsável. Uma vez impressa a 

listagem, cabe aos TDT a preparação das mesmas. 
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Este tipo de distribuição tem como objetivo complementar a DDU, distribuir produtos 

farmacêuticos com elevada rotatividade e /ou em volumes de carga elevada e assegurar 

a existência destes produtos de modo a suprimir as necessidades nos serviços clínicos. 

[8] 

4.4 Circuito especial de distribuição (CED) 

Alguns medicamentos devido às suas caraterísticas obedecem a protocolos de registo de 

consumo definidos em legislação definida para o efeito. Através deste circuito, é 

possível controlar possíveis utilizações abusivas e determinar um processo de 

rastreabilidade. Os medicamentos inseridos nesta categoria correspondem aos 

hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, antineoplásicos e medicamentos 

destinados a ensaios clínicos.  

4.4.1 Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do plasma e pertencem ao CED, uma 

vez que poderão ser potenciais veículos de doenças por via sanguínea.  

A distribuição de hemoderivados é constituída por duas vias: a original, que é arquivada 

na FH, e a duplicada que é arquivada no processo do doente. Após a prescrição clínica 

destes medicamentos, o prescritor preenche o modelo oficial e entrega a requisição ao 

enfermeiro responsável pelo doente, que faz chegar a requisição aos SF. O farmacêutico 

dispensa os medicamentos identificando o nome do doente em cada unidade, não 

ultrapassando as 13 unidades. Procede-se ao registo manual da data de dispensa, do lote, 

da quantidade fornecida, número de registo no INFARMED, identificando o fornecedor, 

nome e número de processo do doente, em formulário criado especificamente para o 

efeito, e arquivado nos SF. No número do registo de distribuição, preenchido pelos SF, 

corresponde um número sequencial com três dígitos seguidos de barra e de quatro 

dígitos indicando o ano. A requisição deve ser assinada pelo farmacêutico e pelo 

enfermeiro responsável pela medicação do doente, e datando a cedência/receção do 

mesmo. De seguida, o farmacêutico regista informaticamente no processo/episódio do 

doente. Se os medicamentos não forem administrados ao doente, devem regressar 

rapidamente aos SF, para racionalização dos recursos. [8] (Anexo IV) 

4.4.2 Estupefacientes e Psicotrópicos 

Este tipo de medicamentos deve ser registado no modelo nº1509 em duplicado 

(exclusivo da Imprensa Nacional da Casa da Moeda) com a seguinte informação: 
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identificação do medicamento por DCI, forma farmacêutica e dosagem. A requisição 

deverá estar assinada e datada pelo Diretor do Serviço requisitante, Diretor dos SF, 

farmacêutico responsável pela sua dispensação e enfermeiro responsável pela receção. 

Após a dispensa, a requisição original deverá permanecer para arquivo nos SF, 

permanecendo duplicado no livro de requisições. Este procedimento termina com o 

registo informático da quantidade dispensada por serviço clínico. [8] (Anexo V) 

4.4.3 Medicamentos Antineoplásicos 

Após a prescrição, a Oncologia Médica (hospital de dia) faz chegar aos SF a respetiva 

prescrição clínica com a seguinte informação: identificação do doente (nome, idade, 

peso, altura e superfície corporal), diagnóstico médico, protocolo de quimioterapia, 

identificação do clínico prescritor e data de prescrição. (Anexo VI) 

O farmacêutico responsável analisa a prescrição e procede ao registo do perfil 

farmacoterapêutico em modelo próprio existente nos SF. Diariamente após as 15.30 o 

farmacêutico responsável imprime a listagem dos doentes com sessão em oncologia 

médica programada para o dia seguinte. Os ciclos programados por doente são 

preparados na véspera com a medicação antineoplásica e coadjuvantes e enviados para o 

hospital de dia na manhã da sessão. Realiza-se o registo manualmente no perfil 

farmacoterapêutico e eletronicamente. [8] (Anexo VII) 

 

5. Ambulatório 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório pelos SF surge pela 

necessidade de vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas e terapêuticas 

prescritas em estabelecimentos de cuidados de saúde diferenciados, ao abrigo da 

legislação em vigor. Este regime permite reduzir os custos e riscos relacionados com o 

internamento, bem como a possibilidade do doente continuar o seu tratamento em 

ambiente familiar. É importante incentivar a adesão e a importância da terapêutica 

referindo que certos medicamentos são 100% comparticipados apenas nos SF. 

O Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de agosto) classificou o 

medicamento relativamente à dispensa ao público, nos termos do disposto no artigo 

113º. Com efeito, o estatuto define, segundo o artigo 118º, medicamentos sujeitos a 

receita médica restrita como: medicamentos de uso exclusivo hospitalar; patologias cujo 

diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados 
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com meios de diagnóstico adequado; medicamentos cujo seu uso é suscetível de causar 

efeitos adversos graves. [7] 

Segundo o Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de setembro, admitiu que as farmácias 

hospitalares e outros estabelecimentos e serviços de saúde, públicos ou privados, 

possam, em circunstâncias excepcionais, disponibilizar medicamentos visando garantir 

ao utente o normal acesso ao medicamento. [9] Os medicamentos cedidos em 

ambulatório dividem-se em dois grupos: com suporte legal e sem suporte legal. 

5.1 Medicamentos cedidos em ambulatório com suporte legal: 

a) Medicamentos de uso exclusivo hospitalar para patologias diferenciadas, 

sujeitos a legislação própria (Anexo VIII);  

b) Medicamentos cuja dispensa, por motivos de emergência, não possam ser 

asseguradas pelas farmácias comunitárias: circunstâncias excecionais que 

possam comprometer o normal acesso aos medicamentos (ex.: risco de 

descontinuidade) e quando por razões clínicas resultantes dos atendimentos em 

serviço de urgência hospitalar se revele necessária ou mais apropriada a 

acessibilidade de imediato.  

O Regulamento geral de FH (artigo 11.º do DL n.º44204, de 22 de fevereiro) não 

permite à FH a dispensa e consequente venda de medicamentos ao público, exceto: 

 Quando na localidade não existe farmácia particular;  

  Em situações de emergência e após confirmação que as farmácias comunitárias 

não disponham do medicamento; 

 Quando as farmácias pertençam a Santas Casas da Misericórdia que já possuam 

alvará de venda ao público. [10] 

c) Dispensa de medicamentos para tratamento no pós-operatório em situações de 

Cirurgia de Ambulatório, de acordo com artigo 2.º do DL n.º13/2009, de 12 de 

janeiro. É autorizada a dispensa de medicamentos quando: 

                 - Se revele necessário por razões clínicas resultantes dos procedimentos de 

cirurgia de ambulatório;  

                 - Apenas são passíveis de serem dispensados medicamentos administrados 

por via oral e em formulações orais sólidas, inseridos nos seguintes grupos 

farmacológicos: 

 Analgésicos, com exceção dos medicamentos 

estupefacientes/psicotrópicos;  
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 Anti-inflamatórios não esteróides;  

 Antieméticos.  

                 - Apenas é permitido dispensar medicamentos para uma duração até cinco 

dias de tratamento após intervenção cirúrgica.[11] 

5.2 Medicamentos cedidos em ambulatório sem suporte legal: 

São medicamentos autorizados pelos respetivos Conselhos de Administração 

Hospitalares, em virtude dos contratos-programa realizados com as Administrações 

Regionais de Saúde, nos casos das Instituições de Saúde consideradas Entidades 

Públicas Empresariais.[8] (Anexo IX) 

5.3 Prescrições internas 

O utente ou respetivo representante apresenta nos SF uma prescrição médica 

individualizada válida dentro da instituição de saúde. O farmacêutico avalia a receita 

médica verificando os seguintes parâmetros: 

 Informação do doente: nome completo, número do processo, género, morada, 

contacto telefónico; 

 Informação sobre o prescritor: assinatura e número mecanográfico; 

 Informação sobre as terapêuticas farmacológicas: diagnóstico clínico, peso, 

altura e superfície corporal, nome do medicamento por princípio ativo, dose, via 

de administração, data de prescrição e duração da terapêutica. 

Se for a primeira vez que o doente inicia a terapêutica, imprime-se um “Termo de 

responsabilidade”, com o intuito de consciencializar o doente para a adesão e 

cumprimento da mesma. O farmacêutico deve dispensar toda a informação necessária à 

administração dos medicamentos. A quantidade dispensada pelo farmacêutico deverá ter 

um período máximo de 60 dias. No caso de terapêuticas a longo curso, com receitas 

válidas para além de 60 dias, o farmacêutico deve arquivar a receita, procedendo à 

dispensa faseada, até ao término das mesmas. No momento da dispensa, o farmacêutico 

auxilia-se nos registos informáticos individualizados dos perfis farmacoterapêuticos dos 

doentes de forma a assegurar as quantidades e datas das dispensas da terapêutica. [8] 

5.4 Prescrições externas 

De acordo com o artigo 11 do Decreto-Lei nº44204, de 22 de fevereiro de 1962, a FH 

dispensa certos medicamentos que não possam ser assegurados pela farmácia 

comunitária, desde que apresentem uma receita válida contendo dados do utente, do 
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local de prescrição, do médico e assinatura, designação do medicamento e data de 

prescrição.  

A receita médica deverá estar carimbada, datada e assinada pelo Diretor Farmacêutico 

ou Farmacêutico Adjunto Substituto de pelo menos duas farmácias, com a indicação de 

que o medicamento está indisponível ou esgotado. O farmacêutico deverá dispensar a 

medicação prescrita, na quantidade necessária para a instituição da terapêutica, em 

conformidade com os stocks disponíveis para dispensa, tendo em conta o consumo 

interno da própria instituição. O farmacêutico emite uma nota de pagamento que será 

entregue nos Serviços Financeiros da instituição pelo utente. Uma vez efetivado o 

pagamento, o farmacêutico poderá dispensar a medicação e arquivar a receita 

adjudicada à respetiva cópia da nota de pagamento. [10] 

5.4.1 Dispensa de medicamentos ao abrigo do despacho nº18419/2010, de 2 de 

Dezembro 

Este despacho determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes 

com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas beneficiam de um regime especial de 

comparticipação. 

Os SF dispensam estes medicamentos de forma gratuita, sendo os encargos financeiros 

da responsabilidade do hospital do SNS e da Administração Regional de Saúde 

Competente. Estes medicamentos só são prescritos em consultas especializadas, 

devendo o médico prescritor mencionar o presente despacho na receita. No ato da 

dispensa, o farmacêutico deve registar informaticamente no processo/episódio do doente 

(grupo artrite reumatóide/psoriática). Posteriormente, as receitas médicas deverão ser 

assinadas e datadas pelo farmacêutico que realizou a dispensa, agrupadas e enviadas aos 

Serviços da Contabilidade da mesma instituição, para que os mesmos possam processar 

e remeter as prescrições e respetiva faturação de cada mês às Administrações Regionais 

de Saúde da área de influência, até ao dia 15 do mês seguinte. [12] (Anexo X) 

5.5 Atividades desenvolvidas 

Durante estes dois meses, tive oportunidade por passar pelas diversas áreas de 

distribuição. Inicialmente, comecei pela distribuição tradicional por reposição de stocks 

por níveis, o que me permitiu conhecer a organização e distribuição dos medicamentos 

que se encontravam quer no armazém quer na sala da unidose. 
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Durante o período passado pelo DDU, tive a possibilidade de validar prescrições, 

analisando o perfil dos farmacoterapêuticos dos doentes. De acordo com o Programa de 

Prevenção e Controlo das Infeções e Resistências Antimicrobianas (PPCIRA), sempre 

que continha a presença de um carbapeneme na prescrição, verificava se havia 

justificação clínica e rastreio sético, confirmando com o laboratório.  

Também me foi possível elaborar um perfil farmacoterapêutico de um doente com 

neoplasia. 

Durante a minha fase pelo ambulatório, procedi à dispensa de mediação aos doentes. 

Tive a oportunidade de contabilizar os armazéns avançados dos diversos pisos do 

HSMM.  

 

6. Farmacotecnia 

O fabrico de medicamentos nos hospitais antigamente era a única fonte de obtenção 

destes, contudo, com o avanço científico e tecnológico da indústria farmacêutica, a 

produção destes reduziu drasticamente, sendo que, hoje em dia, são poucos os 

medicamentos produzidos pelo hospital.  

No HSMM, os SF são responsáveis pelas seguintes preparações: 

 Reembalagem/etiquetagem de doses unitárias sólidas; 

 Preparações de formulações padronizadas e fórmulas magistrais; 

 Preparações assépticas (soluções e diluições desinfetantes). 

As preparações cumprem com a Portaria nº594/2004, de 2 de junho, que aprova as boas 

práticas nas preparações de manipulados, obedecendo aos parâmetros de segurança e 

eficácia. [13] 

6.1 Reembalagem/Reetiquetagem 

 Os medicamentos devem ser dispensados, sempre que exequível, nos 

acondicionamentos primários originais fornecidos pela indústria. Os medicamentos que 

contêm a informação fundamental, nomeadamente o número do lote e prazo de 

validade, dispensam da reembalagem por estarem devidamente identificados. Os 

medicamentos, cuja embalagem primária não contém este tipo de informação, são 

devidamente identificados com etiquetas auto-adesivas que são impressos contendo 

DCI, dosagem, prazo de validade e lote. A reembalagem é realizada quando o 

medicamento tem de ser retirado da embalagem original como por exemplo se for 
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necessário o seu fracionamento, ou quando, a dimensão da embalagem não permite a 

reetiquetagem. 

Este processo é realizado pelos TDT que procedem de forma segura de modo a evitar 

erros de identificação e contaminação. 

 

7. Informação e atividades de farmácia clínica 

7.1. Informação sobre medicamentos 

Os SF estão constantemente a ser requisitados para a prestação de informação sobre os 

medicamentos. O farmacêutico, responsável pela seleção, análise e avaliação das fontes 

bibliográficas, deve estar familiarizado com os princípios legais e éticos que regem pela 

sua profissão. Além disso, o farmacêutico deve responder de forma clara e atualizada 

com o objetivo de otimizar a terapêutica e os cuidados de saúde. 

A informação pode ser ativa ou passiva, ou seja, a passiva consta de respostas a 

questões colocadas pelos profissionais de saúde e a ativa é sempre que a informação for 

cedida por iniciativa SF. Todos os pedidos de informação são registados num 

formulário padronizado que poderão ser consultados sempre que necessário. 

7.2 Atividades desenvolvidas 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de responder a um pedido de informação 

sobre a estabilidade das insulinas após a sua abertura. (Anexo XI) 

7.3 Ensaios Clínicos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, um ensaio clínico é definido 

como "qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um 

ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respectiva segurança ou eficácia".  

O farmacêutico responsável deve rececionar e verificar as remessas, armazenar o 

medicamento experimental num local com acesso limitado e com ótimas condições de 

acondicionamento, registar as condições de armazenamento (temperatura e humidade), 

devolver os medicamentos cujo prazo de validade já tenha expirado e registar a dispensa 
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do medicamento experimental a cada um dos participantes, assim como das devoluções. 

[14] 

Os SF do HSMM têm um ensaio clínico que pretende demonstrar que o maleato de 

indacaterol/brometo de ipratrópio é pelo menos não inferior ao salmeterol/fluticasona 

em termos de taxa de exacerbações da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, durante 52 

semanas de tratamento. 

7.4 Farmacovigilância 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a farmacovigilância designa-se pelo 

“conjunto de atividades de detecção, registo e avaliação das reações adversas, com o 

objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os 

medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos 

medicamentos”.  

O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e 

aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância em Portugal. Todos os 

profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, integram a estrutura do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância, tendo a obrigação de enviar informação sobre 

reações adversas que ocorram com o uso de medicamentos. 

As reações adversas devem ser identificadas o mais brevemente possível, de forma a 

avaliar a relação de causalidade entre a utilização de medicamentos e a ocorrência das 

mesmas. Dada a inovação e o elevado potencial de toxicidade de determinados 

fármacos de uso hospitalar, é fundamental que os hospitais primam sempre pela 

farmacovigilância advertindo assim todos os profissionais de saúde, assim como os 

utentes, para que numa equipa integrada o objetivo seja sempre proteger a saúde 

pública, melhorando a qualidade e segurança dos medicamentos. [15] 

7.5 Comissões técnicas 

Uma das funções a ser desempenhada pelos SF é a participação dos farmacêuticos em 

comissões técnicas. Estas comissões são órgãos de carácter consultivos fundamentais 

para a implementação de regras, normas de procedimento e de utilização de 

medicamentos e outros produtos de saúde. São de enorme importância uma vez que 

contribuem para melhoria da qualidade dos serviços prestados através da emissão de 

pareceres entre os vários profissionais de saúde. 
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As comissões existentes no HSMM são: Comissão de Ética para a Saúde, Comissão de 

Humanização e Qualidade; CFT; Grupo de Coordenação Local – Programa de 

Prevenção e Controlo das Infeções e Resistências Antimicrobiana (GCL – PPCIRA). 

[16] 

7.5.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Com um mínimo de quatro elementos, sendo um dos médicos o Diretor Clínico que 

preside, a CFT é constituída em paridade por farmacêuticos e médicos. São 

competências desta comissão os seguintes pontos: atuar como órgão consultivo e de 

integração entre os serviços de prestação de cuidados e o serviço de farmácia; velar pelo 

cumprimento do formulário e suas adendas; pronunciar-se, dentro do respeito das regras 

deontológicas, sobre a correção da terapêutica prescrita a doentes, sob solicitação do 

Diretor Clínico; informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu 

consumo; avaliar mensalmente os dados de consumo e as existências em medicamentos 

por centro de custo, incluindo os prescritos em ambulatório; dar parecer sobre novos 

medicamentos a adquirir; elaborar as adendas de aditamento ou exclusão, privativas do 

formulário de medicamentos; definir e pôr em prática uma política de informação sobre 

medicamentos. [16] 

7.5.2 Comissão de Ética para a Saúde 

Esta comissão é constituída por uma composição multidisciplinar, sendo composta por 

quatro membros: um médico, um farmacêutico, um enfermeiro e um psicólogo. Os 

objetivos desta comissão consistem nos seguintes pontos: zelar pela salvaguarda da 

dignidade e integridade humana; emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres 

sobre questões éticas; pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, 

nomeadamente os que se refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas 

experimentais que envolvem seres humanos e seus produtos biológicos; pronunciar-se 

sobre os pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos e fiscalizar a sua 

execução, em especial no que respeita aos aspetos éticos e à segurança e integridade dos 

sujeitos do ensaio clínico; pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização 

para a realização de ensaios clínicos, bem como reconhecer a qualificação científica 

adequada para a realização dos mesmos; promover a divulgação dos princípios gerais da 

bioética pelos meios julgados adequados, designadamente através de estudos, pareceres 

ou outros documentos. [16]   



19 

 

7.5.3 Comissão de Humanização e Qualidade 

A comissão da Humanização e Qualidade é constituída por sete membros e é presidida 

pelo Presidente do Conselho de Administração do Hospital, fazendo parte o Diretor 

Clínico, o gestor da Qualidade e o presidente da comissão de controlo da infeção 

hospitalar. Compete a esta comissão os seguintes parâmetros: a formulação da política 

de qualidade orientada para o utente, nas dimensões de garantia, planeamento, controlo 

estatístico e melhoria contínua; a avaliação das diferentes dimensões da qualidade, 

incluindo a dos custos da não qualidade; a apresentação da proposta do plano de ação 

anual, com previsão dos recursos necessários à sua execução e o acompanhamento das 

mesmas. 

7.5.4 Grupo de Coordenação Local – Programa de Prevenção e Controlo das 

Infeções e Resistências Antimicrobianas (GCL – PPCIRA) 

Uma vez que Portugal é um dos países da União Europeia com uma das mais elevadas 

taxas de infeção associada aos cuidados de saúde, foi implementada a criação do 

programa de saúde prioritário, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), pelo Despacho n° 2902/2013 de 22 de 

fevereiro. Os objetivos deste programa consistem na redução da taxa de infeção, uso 

correto dos antimicrobianos e diminuição da taxa de microrganismos com resistência a 

antimicrobianos. 

O papel dos SF neste grupo reside na validação da justificação e duração da prescrição a 

realizar pelos SF; articulação entre os SF e a patologia clínica no sentido de validação 

do rastreio séptico; encaminhamento para o médico do GCL – PPCIRA no sentido de 

proceder a consultadoria antibiótica junto do clínico prescritor. [16] 

 

8. Conclusão 

Ao longo destes dois meses, tive a oportunidade de compreender o enquadramento 

profissional da actividade farmacêutica, adquirindo conhecimentos novos e 

desenvolvendo e consolidando outros, previamente adquiridos. A concretização deste 

estágio em FH, no HSMM, revelou-se uma experiência enriquecedora, não só a nível 

profissional como pessoal. 

Verifiquei que o farmacêutico tem um papel fundamental, sendo cada vez mais visto como 

uma mais-valia, num sistema que caminha para a multidisciplinaridade, traduzindo-se numa 

relação de cumplicidade entre os diferentes profissionais de saúde. 
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Apesar do meu estágio ter sido realizado num hospital periférico e a duração deste ser curta, 

considero que atingi os objetivos propostos e que as experiências e conhecimentos 

adquiridos foram de grande valor para a minha vida profissional. 
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Anexos 

Anexo I- Certificado de Autorização de Utilização de Lote 
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Anexo II- Requisição de Psicotrópicos/Estupefacientes/Benzodiazepinas 
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Anexo III- AUE do Aflibercept 
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Anexo IV- Requisição de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo V- CED: Requisição de Psicotrópico/Estupefacientes 
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Anexo VI- Exemplo de uma Prescrição Médica do Serviço de Oncologia 
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Anexo VII- Modelo do Perfil Farmacoterapêutico 
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Anexo VIII-Medicamentos Dispensados em Ambulatório Com Suporte Legal 

 

Anexo IX-Medicamentos Dispensado em Ambulatório Sem Suporte Legal 
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Anexo X- Pedido de Informação 
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