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“O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital. O farmacêutico representa o 

órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do 

arsenal de armas com que o médico dá combate às doenças. É quem atende às requisições 

a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. O 

farmacêutico é um verdadeiro cidadão do mundo. Porque por maiores que sejam a vaidade 

e o orgulho dos homens, a doença os abate - e é então que o Farmacêutico os vê. O 

orgulho humano pode enganar todas as criaturas: não engana ao farmacêutico.” 

 Monteiro Lobato 
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RESUMO 

 

A profissão farmacêutica é uma profissão já antiga em Portugal e no mundo. 

Anteriormente designados como boticários, os farmacêuticos sempre foram os principais 

responsáveis e os profissionais especializados na preparação e comércio de medicamentos.  

Sendo assim e tendo em conta que a farmácia comunitária ainda continua a ser uma 

das grandes possibilidades de emprego para um farmacêutico, é de salientar a importância 

deste estágio curricular integrado como última unidade curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. 

Por isso, o estágio constitui o elo de ligação entre a universidade e o mercado de 

trabalho, sendo assim uma forma real de aprendizagem. O farmacêutico não é só 

responsável pela entrega de medicamentos, mas sim pela dispensa de medicamentos, isto 

é, o farmacêutico avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a medicação, 

em condições clínicas, e informa, de modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o 

processo de uso dos medicamentos[1]. Além disso, o farmacêutico é responsável pelo 

aconselhamento de utentes, farmacovigilância, medição de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos, como forma de rastreio e de promoção da saúde. 

Neste relatório, serão descritos os conhecimentos adquiridos ao longo destes seis 

meses na Farmácia Moreira Padrão, assim como as atividades desenvolvidas durante este 

período e o papel do farmacêutico no funcionamento de uma farmácia comunitária. Serão 

realçados alguns casos clínicos e o seu respetivo acompanhamento decorridos do estágio 

durante este período. 
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PARTE 1 

1) SELEÇÃO DOS TEMAS A DESENVOLVER AO LONGO DO ESTÁGIO NA FARMÁCIA MOREIRA 

PADRÃO 

Durante o estágio, temos a adaptação e a interligação entre tudo o que aprendemos 

em cinco anos na faculdade e a vida real. Sendo assim, é importante desenvolvermos uma 

boa relação com os utentes, tentando compreendê-los, auxiliá-los e satisfazendo algumas 

das suas dúvidas, tanto no que diz respeito a diferentes patologias, como no que diz 

respeito aos diversos fármacos envolvidos nas diferentes patologias. Deste modo, deparei-

me durante estes seis meses com alguns casos de duas patologias extremamente 

interessantes, a psoríase e a zona, patologias estas extremamente diferentes entre si, mas 

que se interligam no mesmo sofrimento e na alteração da qualidade de vida que provocam 

nos pacientes. Por isso, decidi desenvolver cada uma destas patologias, destacando assim 

alguns fatores desencadeantes destas patologias e algumas medidas, farmacológicas e não 

farmacológicas, que podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes, medidas estas que 

podem ser muitas vezes resultado do aconselhamento farmacêutico. Além disso, 

acompanhei durante o meu estágio essas mesmas patologias, apresentando, por isso, a 

história clínica dos pacientes, algumas fotografias e a medicação que era por eles utilizada. 

2) PSORÍASE  

2.1) INTRODUÇÃO À DOENÇA 

A psoríase é uma doença inflamatória crónica, não contagiosa, caracterizada pela 

presença de áreas de pele eritematosa, inflamada, espessa e habitualmente coberta por 

escamas prateadas. Além disso, pode afetar também as articulações, provocando rubor, 

calor e dor e, podendo levar à sua destruição. Afeta cerca de 2%[2][3] da população mundial, 

sendo esta percentagem também representativa da situação portuguesa, visto que a 

estimativa é que afete cerca de 250 000 portugueses[4] .Não há diferenças significativas no 

que diz respeito à prevalência de psoríase entre géneros[5][6]. 

A doença é mais frequente em adultos[7], mas pode surgir em qualquer idade, sendo 

que existem dois picos de incidência: um ocorre antes dos 20 anos e o outro ocorre 

normalmente após os 50 anos[8]. Após o aparecimento inicial da doença, não é fácil prever a 

sua evolução, pois pode tratar-se de uma manifestação aguda de duração limitada ou então 

alternar com períodos de exacerbação e remissão, espontâneos e de frequência variável[9]. 

As causas da psoríase ainda não são totalmente conhecidas[10]. Todavia, sabe-se que esta 

doença advém de um distúrbio do sistema imunológico e apresenta também uma 

forte componente hereditária com uma base genética[11], ou seja, cerca de um terço dos 
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casos tem algum familiar com esta dermatose[12]. Além disso, é consensual que as lesões 

resultam de uma alteração do ciclo normal de renovação celular, nomeadamente das células 

epidérmicas, isto é, ocorre uma hiperproliferação celular, neste caso, um aumento da 

velocidade de renovação das células da epiderme, a camada mais superficial da pele, sendo 

sempre acompanhada de um processo inflamatório[13]. A psoríase não é uma infeção nem 

apresenta cura, no entanto, existem alguns tratamentos que tentam minimizar os impactos 

negativos desta doença. [14] 

O aspeto, a evolução, a extensão e a gravidade da doença são muito variáveis, 

caracterizando-se pelo aparecimento de lesões vermelhas, espessas e descamativas que 

afetam preferencialmente os cotovelos, joelhos, região lombar e couro cabeludo. Nos casos 

mais graves, estas lesões podem cobrir extensas áreas do corpo[15].  

A gravidade desta doença pode ser avaliada tendo em conta tanto a superfície 

corporal afetada, como também o compromisso da qualidade de vida que acarreta. Assim 

sendo, é essencial como farmacêutico tentar elucidar os pacientes acerca da doença, das 

consequências que ela poderá provocar e tentar incentivar medidas não farmacológicas 

e/ou farmacológicas que permitam um melhor controlo da doença e, deste modo, minimizar 

os efeitos negativos que a psoríase pode provocar na qualidade de vida do paciente. Pode 

por isso dizer-se que os sintomas vão para além do que vemos à superfície. [14] 

A psoríase é então uma doença bastante complexa, mesmo que diz respeito à sua 

classificação. Deste modo, a psoríase pode ser classificada tendo em conta a idade do 

aparecimento, a morfologia das lesões e a severidade da doença. No entanto, a 

classificação mais utilizada é a que tem em conta a morfologia das lesões, pois o 

diagnóstico normalmente baseado na clínica. 

2.2) CLASSIFICAÇÃO DA PSORÍASE EM FUNÇÃO DA IDADE DE APARECIMENTO 

A idade do primeiro aparecimento de psoríase pode estar relacionada com fatores 

hereditários, distinguindo assim o tipo 1, onde o aparecimento da psoríase ocorre 

geralmente na infância ou na adolescência e tem associada uma forte componente genética 

e há neste caso uma maior probabilidade de se tornar uma doença generalizada. No que diz 

respeito ao tipo 2, a psoríase ocorre depois dos 40 anos de idade, existindo uma fraca 

contribuição da componente hereditária. Normalmente, a psoríase tipo 2 desenvolve-se com 

menor severidade[16]. 
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2.3) CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DA PSORÍASE 

A classificação morfológica da psoríase é a mais utilizada. Contudo, não deve ser 

feita uma classificação definitiva para um determinado doente pois a mesma pessoa pode 

apresentar concomitantemente diferentes formas de psoríase e pode ainda haver a 

evolução de uma forma para outra.  

Assim sendo, há várias classificações possíveis, nomeadamente a psoríase vulgar 

ou em placas, a psoríase inversa, a psoríase gutata, a psoríase eritrodérmica, a psoríase 

pustular, a psoríase ungueal e a psoríase artropática.[17] 

2.3.1) Psoríase vulgar ou em placas  

É a forma mais comum de psoríase e afeta cerca de 80 a 90% dos doentes 

Manifesta-se com placas eritematosas de forma circular oval, com bordos bem definidos, 

cobertas por escamas espessas, pouco aderentes, esbranquiçadas a prateadas. 

Tipicamente as lesões distribuem-se simetricamente e localizam-se preferencialmente nas 

superfícies extensoras dos cotovelos e joelhos, couro cabeludo e região lombossagrada. 

Podem surgir apenas lesões de pequenas dimensões (cerca de 1cm) ou de grande 

extensão, cobrindo quase a totalidade do corpo[18][19]. Distinguem-se as várias variantes 

morfológicas: 

 Psoríase girata: lesões lineares curvilíneas 

 Psoríase anular: lesões anulares com área central normal 

 Psoríase folicular: pápulas localizadas nas aberturas dos folículos 

pilossebáceos 

 Psoríase rupióide: lesões pequenas, com hiperqueratose concêntrica 

 Psoríase ostrácea: lesões hiperqueratósicas com centro côncavo.[20] 

 

Figura 1: Psoríase vulgar ou em placas. [21] 
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2.3.2) Psoríase gutata 

Representa 2% de todos os casos de psoríase e 

caracteriza-se pelo aparecimento de pápulas de pequeno 

diâmetro (cerca de 1cm), de forma semelhante a gotas, de 

coloração rosada a salmão, coberta por uma escama fina. 

Apresentam uma distribuição predominante centrípeta 

(tronco). Pode representar a manifestação inicial de psoríase 

numa pessoa saudável ou uma exacerbação de psoríase 

crónica em placas[20][22].  

2.3.3) Psoríase inversa 

Afeta 2-6% dos doentes com psoríase e caracteriza-se por lesões nas grandes 

pregas cutâneas, em particular nas regiões infra-mamária, interglútea, perineal e axilar, 

zonas normalmente não afetadas pela psoríase vulgar. As lesões são eritematosas, 

brilhantes, com pouca ou nenhuma descamação, pois são áreas com um nível elevado de 

humidade. [24][25] 

 

Figura 3: Psoríase inversa. [25]  

 

Figura 4: Localizações mais frequentes de dois tipos de psoríase (vulgar e inversa) [26] 

2.3.4) Psoríase eritrodérmica 

Corresponde ao envolvimento total ou praticamente total da pele 

por psoríase, isto é, numa percentagem igual ou superior a 90% da 

totalidade corporal, com eritema e descamação generalizados. Pode 

surgir gradual e progressivamente num paciente com psoríase vulgar ou 

então instalar-se subitamente, devido à cessação abrupta de 

Figura 2: Psoríase gutata [23] 

Figura 5: Psoríase eritrodérmica [27] 
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medicação sistémica utilizada, toxicidade relacionada com a fototerapia ou infeção. Esta 

forma de psoríase pode ser fatal, podendo, por vezes, ser necessário o internamento. 

Nestas situações, pode ocorrer edema, desequilíbrio eletrolítico, perda proteica, impedindo 

desta forma a regulação térmica correta e diminuindo assim a função de barreira da 

pele[20][27][28].  

2.3.5) Psoríase pustulosa 

Caracteriza-se por múltiplas pústulas asséticas em base eritematosa. Ocorre quando 

os aglomerados de neutrófilos se tornam suficientemente extensos para serem clinicamente 

visíveis. Existem três formas de apresentação clínica: 

 Psoríase pustulosa generalizada (von Zumbusch): situação rara, traduz uma 

psoríase ativa e instável, surge subitamente. Geralmente em seguida a uma 

interrupção súbita de corticoterapia oral ou tópica potente, há febre e pode 

haver necessidade de hospitalização.  

 Psoríase pustulosa palmoplantar: caracteriza-se por pústulas dolorosas, de 

coloração amarelada, localizadas nas palmas e/ou plantas, com envolvimento 

ungueal frequente 

 Acrodermite contínua de Hallopeau: forma rara de psoríase pustulosa, com 

pústulas asséticas ao nível dos dedos das mãos e/ou dos pés, com extensão 

proximal, envolvimento e destruição ungueal[20][29][30].  

 

 

 

2.3.6) Psoríase ungueal 

Pode ocorrer isoladamente, mas geralmente ocorre associada à 

psoríase vulgar ou em placas. As unhas das mãos são mais afetadas 

do que unhas dos pés. Afeta cerca de metade dos pacientes com 

psoríase e cerca de 80% dos pacientes com psoríase artropática. 

Ocorre um espessamento da unha, pitting (depressões punctiformes 

nas unhas), separação entre o prato e o leito ungueal, alteração na 

forma da unha e uma coloração amarelo-acastanhado (“mancha de 

óleo”)[20]. 

 

Figura 7: Psoríase ungueal [31] 

 

Figura 6: Psoríase pustulosa [30] 
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2.4) FISIOPATOLOGIA DA PSORÍASE 

A causa da psoríase ainda não está totalmente esclarecida. No entanto, sabe-se que 

há vários fatores intervenientes nesta patologia, nomeadamente fatores imunológicos, 

ambientais e genéticos. Estão envolvidos tanto componentes do sistema imunitário inato, 

como é o caso dos queratinócitos, células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, mastócitos e 

células epiteliais, como componentes do sistema imunitário adquirido como é o caso dos 

linfócitos T[32][33].  

Na pele afetada por psoríase, ocorre uma divisão acelerada dos queratinócitos da 

epiderme, a camada mais superficial da pele, ocorrendo, por isso, a alteração do 

mecanismo de libertação normal das células mortas do estrato córneo, levando a um 

espessamento da pele e ao aparecimento de escamas. Existe, por isso, uma 

hiperproliferação e diferenciação anormal da epiderme, pois há um aumento acentuado do 

número de queratinócitos em mitose. No entanto, o ciclo epidérmico é mais curto, podendo 

chegar aos 3 ou 5 dias, até que a regeneração esteja completa. Assim sendo e tendo em 

conta que há um encurtamento do tempo de renovação celular na epiderme, há um 

comprometimento da maturação apropriada das células, resultando em falhas na sua 

maturação.[34] Ocorrem várias alterações a nível histopatológico, nomeadamente o 

prolongamento dos capilares para o interior das papilas, havendo também dilatação vascular 

e infiltração perivascular de linfócitos T, células dendríticas, mastócitos, granulócitos e 

mastócitos. Em seguida, os linfócitos T e os neutrófilos migram para a epiderme onde se 

acumulam e dão origem aos microabcessos de Munro-Sabourand [32][35]. Observa-se, então, 

na epiderme, uma hiperplasia com espessamento da camada espinhosa, espessamento da 

camada córnea, presença de queratinócitos nucleados na camada córnea e ausência de 

camada granulosa. 

Na patogénese da psoríase existem três fases: a ativação dos linfócitos T, a 

migração destas células até à pele e a ação realizada pelas citoquinas libertadas na derme 

e epiderme. Numa fase inicial, ocorre a ativação das células do SII (células dendríticas e 

queratinócitos). Posteriormente, ocorrem estímulos externos, nomeadamente infeções, 

medicamentos e o stress, que funcionam como desencadeantes da doença. Os estímulos 

externos ativam os queratinócitos, fazendo com que estes libertem fatores pro-inflamatórios, 

como a IL-1 e o TNF-α. Estes fatores pro-inflamatórios, por sua vez, ativam as CD 

existentes na derme e na epiderme. As CD e os queratinócitos ativados produzem inúmeras 

citoquinas, quimiocinas e fatores de crescimento. [13]  Depois de ativadas, as CD migram até 

aos gânglios linfáticos, onde se ligam às células T nativas através do antigénio associado à 

função leucocitária tipo 1 (LFA-1) e CD2 presentes na célula T e da molécula de adesão 
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intercelular 1 e LFA-3 presentes na célula apresentadora de antigénios. Ocorre uma 

expansão clonal de sub-populações linfocitárias que reconhecem auto-antigénios 

associados à doença como estranhos. Posteriormente, os linfócitos T ativados dividem-se, 

sofrem diapedese e migram para a pele onde vão desempenhar o papel de células T 

efetoras de memória, através da libertação de citoquinas pró-inflamatórias. Os 

queratinócitos, as células dendríticas e as células T CD4+ e CD8+ são as principais células 

responsáveis por um processo inflamatório, com produção de citoquinas pro-inflamatórias, 

com o interferão-α, a IL-2 e o TNF-α, que induz os queratinócitos a secretar outras 

citoquinas, perpetuando assim o processo inflamatório característico da psoríase. [36] 

 

Figura 8: Fisiopatologia da psoríase [11]
 

2.5) TRATAMENTO DA PSORÍASE 

Visto que o caso clínico acompanhado durante o estágio se tratou de um caso de 

psoríase do couro cabeludo ligeira a moderada, usando, quase exclusivamente, os 

tratamentos tópicos, este tipo de tratamentos serão os mais desenvolvidos e explorados. 

Os tratamentos da psoríase podem ser divididos em 4 tipos fundamentais:  

a. Tópicos 

b. Fototerapia 

c. Sistémicos 

d. Biológicos. 

A maioria da população psoriática apresenta a doença na sua forma ligeira a moderada 

e, deste modo, consegue controlar a doença recorrendo apenas a tratamento tópico. No 

entanto, quando a doença é mais extensa, acarreta mais repercussões a nível da qualidade 

de vida dos pacientes, sendo, por isso, necessária a utilização de outras soluções, 

nomeadamente o tratamento a nível sistémico. 
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As várias formas de tratamento da psoríase têm como principal objetivo a interrupção do 

ciclo inflamatório da pele que provoca o aumento da produção de células, levando assim à 

formação de placas. Além disso, têm como objetivo a remoção das placas, através, por 

exemplo, de agentes queratolíticos e assim conseguir estabelecer um melhor controlo da 

doença e, por isso, minimizar os efeitos negativos na qualidade de vida dos pacientes. 

Sabe-se que nenhum tratamento proporciona uma cura definitiva, no entanto, permitem um 

controlo eficaz da doença[11]. 

No que diz respeito aos tratamentos tópicos, existem várias categorias de produtos que 

podem ser utilizados, nomeadamente os corticosteroides, os produtos emolientes e 

queratolíticos e os derivados da vitamina D3.  

2.5.1) Corticosteróides 

Os corticosteroides utilizados no tratamento da psoríase são responsáveis pela redução 

da inflamação, da descamação, do eritema e do prurido. É de realçar que os resultados 

alcançados são rápidos e eficazes, com redução das lesões num curto espaço de tempo. 

Além da função como anti-inflamatórios, funcionam como imunossupressores e agentes 

antimitóticos. São normalmente usados em monoterapia na psoríase ligeira a moderada e 

em combinação na psoríase moderada a grave. Existem em diferentes formulações tais 

como creme, pomada, gel, espuma, loção, spray ou champô. Todavia, após um longo 

período de tempo de aplicação de um corticóide, ocorre o fenómeno de taquifilaxia, ou seja, 

a diminuição do efeito do fármaco em doses consecutivas. Além disso, o uso prolongado 

pode causar atrofia cutânea, estrias, alterações na pigmentação, hipertricose (crescimento 

excessivo de pelos) e rosácea. Por fim, o uso de dermocosticosteróides superpotentes 

podem ter influência na atividade da glândula suprarrenal. Assim, este tipo de terapia deve 

ser feito sob controlo médico e farmacêutico rigoroso, devendo, sempre que possível, ser 

substituída por outra modalidade de tratamento [37][38][39][40]. 

2.5.2) Emolientes e queratolíticos 

Os emolientes e queratolíticos funcionam como produtos adjuvantes da terapêutica de 

pacientes com psoríase vulgar ligeira a moderada, minimizando os sintomas de prurido e de 

dor e prevenindo a irritação. Além disso, como funcionam como promotores da hidratação, 

facilita a remoção das escamas e aumenta a penetração de outras substâncias ativas. 

Os queratolíticos, como é o caso da ureia, do ácido salicílico e do ácido lático combinado 

com o lactato de amónia, são utilizados para a remoção das escamas psoriáticas mais 

espessas. Apesar de não terem ação sobre o processo inflamatório, eliminam as escamas, 

isto é, o maior fator de incómodo dos pacientes. O agente queratolítico mais utilizado é o 

ácido salicílico, normalmente numa concentração de 5%, sendo incorporado em vaselina. O 
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ácido salicílico deve ser usado com precaução nas pregas cutâneas e em pele muito fina e 

sensível, especialmente em crianças, devido ao seu potencial irritante tópico. 

No entanto, é necessário precaução que um uso exagerado destes produtos pode 

resultar num aumento da irritação local[9][41][42][43].  

2.5.3) Derivados da vitamina D3 

Os derivados da vitamina D3 são medicamentos usados no tratamento da psoríase. Este 

tipo de fármacos são eficazes na redução da inflamação, descamação, eritema e prurido. 

Além disso, são utilizados em associação com os corticoides para a obtenção de uma maior 

eficácia e de uma menor irritação. Apresentam ainda como vantagem a indicação de serem 

fármacos que podem ser utilizados num período de tempo prolongado. Os fármacos 

derivados da vitamina D3 mais utilizados são o calcipotriol, o calcitriol e o tacalcitol. No que 

diz respeito ao calcipotriol, pode dizer-se que é o fármaco mais eficaz, contudo, é o que 

apresenta uma maior potencial irritativo. Já no que diz respeito ao calcitriol e ao tacalcitol 

apresentam um menor potencial irritativo mas também uma menor eficácia. 

Os análogos da vitamina D3 têm como principal mecanismo de ação a inibição da 

proliferação epidérmica, a indução da diferenciação dos queratinócitos e apresentam 

propriedades anti-inflamatórias e imunomodeladoras, visto que estabelecem ligação com os 

recetores da vitamina D. Este tipo de fármacos não deve ser utilizado em combinação com 

terapêutica com ácido salicílico, pois são inativados a pH ácido. Encontram-se em várias 

formulações, como creme, pomada ou solução[38][39][44][45][46].  

2.5.4) Alcatrão mineral 

 Este tipo de tratamento é muito utilizada, nomeadamente na psoríase do couro cabeludo 

ligeira a moderada, como é o caso clínico apresentado. Este tipo de substâncias é essencialmente 

encontrada em champôs. O mecanismo de ação exato é desconhecido, mas o alcatrão mineral ajuda 

a desacelerar a rápida proliferação de queratinócitos, asso, como a reduzir a inflamação, o prurido e a 

descamação da pele. As melhorias são habitualmente notadas em poucas semanas, mas podem ser 

necessários 2meses para serem observados os efeitos máximos
[46][47][48]

.  

 

2.5.5) Ditranol 

 O ditranol é utilizado no tratamento da psoríase tendo em conta que provoca alterações na 

hiperproliferação, queratinização e na inflamação. É utilizado preferencialmente incorporado em pasta 

de Lassar em concentrações de 0,1 a 1%. O tratamento é realizado diariamente e deve ser iniciado 

com concentrações mais baixas, aumentando gradualmente a concentração, conforme a resposta do 

doente
[46][47]

. 
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Assim sendo, na escolha do fármaco adequado para um determinado paciente, é necessário que 

este obedeça ao máximo de características atribuídas ao fármaco ideal a utilizar na psoríase: 

a. Eficácia na redução do índice de gravidade e extensão da psoríase 

b. Manutenção da remissão por longos períodos de tempo 

c. Regime de doses e tolerabilidade que permitam aumentar a compliance 

d. Mínimos efeitos adversos agudos e/ou de longo prazo (segurança) 

e. Melhorar a qualidade de vida dos doentes 

f. Boa relação risco/benefício. 

No entanto, há vários fatores que levam ao insucesso da terapêutica tópica, nomeadamente, a 

adesão terapêutica, a eficácia dos tratamentos, a duração dos tratamentos, os cuidados necessários 

com a pele antes da aplicação, o tempo de aplicação, o preço, os efeitos adversos dos tratamentos, o 

manchar da roupa, o tempo de absorção pela pele e o facto da posologia ser complexa. 

Os doentes identificam múltiplos fatores responsáveis pela má adesão, tais como: produto 

pegajoso, sem eficácia, demora da aplicação, irritação local, efeitos adversos, dificuldade de uso, 

cheiro e a textura dos produtos. 

2.6) Caso clínico 

A paciente do sexo feminino tem 29 anos e apresenta psoríase vulgar no couro cabeludo, sendo 

a patologia diagnosticada quando a paciente tinha 20 anos. Refere que é muito complicado o controlo 

da doença pois sente que é extremamente influenciada por situações de stress, situações estas 

acompanhadas de uma forte descamação e prurido. Tendo em conta que a paciente apresenta 

psoríase localizada, isto é, confinada ao couro cabeludo e às zonas circundantes às orelhas, é natural 

que o tratamento que esteja a fazer seja apenas tratamento tópico. É de salientar que o farmacêutico 

deve ser capaz de fazer um acompanhamento de patologias crónicas, elucidando todas as dúvidas 

do utente, alertando-o para algumas alterações que possa ser necessário realizar, nomeadamente no 

seu estilo de vida (alimentação e exercício físico). 

 

Figura 9: Aspeto da psoríase no couro cabeludo. 

  

Figura 10: Aspeto da zona circundante à orelha. 

 

Neste caso, a paciente tinha sido aconselhada a usar um 

champô de alcatrão mineral, uma associação de um corticoide com 

um derivado da vitamina D3 e um agente queratolítico. Os produtos 

que utilizava eram os seguintes: DIPROSALIC® (Schering-Plough 

Figura 11: Demonstração da aplicação 
de soluções no couro cabeludo da 

paciente para maior adesão à 
terapêutica. 
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Farma, Lda.), DAIVOBET® GEL (LEO Farmacêuticos Lda.) e POLYTAR® (Laboratórios 

Farmacêuticos Stiefel (Portugal), Lda.).  No caso do DAIVOBET® (Leo Farmacêuticos 

Lda.), tendo em conta que é a associação de betametasona e calcipotriol, apresenta como 

vantagens o facto de haver um aumento da eficácia, uma maior rapidez na ação. No 

entanto, é necessário precaução, pois a dose diária de gel ou pomada não deverá 

ultrapassar as 15g. Além disso, a área de superfície corporal tratada com um medicamento 

que contenha calcipotriol não deverá exceder os 30%. No entanto, este não é um problema 

no caso clínico apresentado, pois a zona afetada, isto é, couro cabeludo e a zona 

circundante às orelhas, é inferior a 30% da superfície corporal. A aplicação em áreas 

extensas de pele lesada, membranas mucosas ou pregas cutâneas deve ser evitada, uma 

vez que aumenta o risco de absorção sistémica dos corticosteroides [40].  

No que diz respeito ao POLYTAR® (Laboratórios Farmacêuticos Stiefel (Portugal), 

Lda), está indicado no tratamento de doenças do couro cabeludo, incluindo psoríase, caspa, 

dermatite seborreica, eczema e prurido. Além disso, é extremamente eficaz na remoção de 

óleos e pastas utilizados no tratamento da psoríase. O coaltar suprime a síntese de DNA na 

pele hiperplásica, inibindo a atividade mitótica, a síntese proteica e a reprodução celular. 

Assim sendo, o coaltar diminui a proliferação epidérmica, estabelecendo, por isso, um 

retorno à queratinização normal. Além disso, apresenta ainda atividade anti-inflamatória, 

antipruriginosa, antibacteriana, queratolítica, queratoplástica e efeitos vasoconstritores.[48] 

Finalmente em relação ao DIPROSALIC® SOLUÇÃO (Schering-Plough Farma, 

Lda.), está indicada no tratamento das manifestações inflamatórias de psoríase e dermatite 

seborreica grave do couro cabeludo. A frequência habitual de aplicação é de duas vezes ao 

dia, de manhã e à noite. A betametasona é um glucocorticóide muito potente pertencente à 

classe III da UE[47]. Tal como outros corticosteróides tópicos, o dipropionato de 

betametasona tem propriedades anti-inflamatórias, antipruríticas e vasoconstritoras. O ácido 

salicílico demonstrou ter propriedades descamativas do estrato córneo sem alterar a 

estrutura da epiderme viável. Este mecanismo de ação tem sido atribuído à dissolução da 

substância intercelular. O ácido salicílico favorece a absorção de dipropionato de 

betametasona através das camadas dérmicas[43]. 

O caso clínico foi acompanhado durante cerca de 3 meses, tendo sido feitas 

perguntas acerca do estilo de vida e da influência na psoríase. Além disso, algumas 

aplicações de tratamento foram feitas na farmácia, para que assim a utente tivesse uma 

melhor adesão à terapêutica.  

No entanto, não se pode dizer que se trate de um caso de psoríase que esteja 

controlado. Após algumas visitas da paciente à farmácia, percebi que mesmo fazendo o 
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tratamento de forma correta, a paciente continuava com uma forte proliferação celular e, 

consequentemente, uma grande quantidade de escamas psoriáticas. Assim sendo, 

considerei essencial relembrar a paciente acerca de todas as medidas não farmacológicas 

essenciais para um melhor controlo da doença. Além disso, aconselhei-a a marcar uma 

nova consulta no dermatologista, pois talvez seja necessária uma alteração da terapêutica 

tópica ou até ser necessário a introdução de terapêutica sistémica. 

Assim, é necessário ter cuidados tanto no que respeito à alimentação, ao stresse, à 

hidratação da pele e muitos outros fatores. Visto que a psoríase é uma doença 

extremamente influenciada pelo sistema imunitário, é necessário que o organismo esteja em 

equilíbrio, para que, desta forma, não seja desencadeada nenhuma situação de crise. Deste 

modo, é necessário manter um peso adequado e saudável [5][49][50][51]. Aliás, atendendo que o 

excesso de gordura corporal, principalmente de gordura visceral, está intimamente 

relacionado com o aumento de TNF-α, pode afirmar-se que a perda de peso e o controlo de 

excesso de peso ou, em casos mais graves, de obesidade, provoca uma melhoria no 

controlo da doença [52][53]. Há ainda estudos que comprovam a eficácia da ingestão de ácidos 

gordos poli-insaturados (como é o caso dos ómega 3) no controlo da psoríase. Os lípidos 

provenientes da dieta funcionam como precursores das prostaglandinas e leucotrienos. Por 

sua vez, os ácidos gordos ómega 3, existentes, por exemplo, em peixes gordos, como é o 

caso da sardinha, convertem os mediadores inflamatórios nas suas formas ímpares. Logo, 

sabe-se que os eicosanóides ímpares têm um papel preponderante na redução da 

inflamação total, sendo assim úteis em doenças extremamente influenciadas pelo sistema 

imunitário, como é o caso da psoríase[54]. Além da suplementação com ácidos gordos 

ómega 3, é aconselhável a suplementação também em selénio. Este mineral é conhecido 

pelas suas propriedades inibitórias sobre a síntese do DNA e pelo seu papel protetor sobre 

os raios UVA e UVB, sem esquecer ainda a sua atividade antioxidante e anti-inflamatória [54].  

Além dos cuidados adjacentes ao controlo de peso, é necessário evitar comportamentos de 

risco como o consumo de álcool e o tabagismo. Tanto o álcool como o tabaco são substâncias que 

aumentam a produção de radicais livres no nosso organismo. Por isso, é de evitar este tipo de 

procedimentos, pois a existência de radicais livres no nosso organismo é propícia a um ambiente pro-

inflamatório, particularmente importante e desencadeante dos processos de crise de psoríase 
[55]

.  

Ainda dentro do estilo de vida dos pacientes, é necessário evitar o stresse. O stresse 

psicológico faz com que o corpo liberte neurotransmissores que atuam em diferentes órgãos do 

corpo, incluindo a pele, desencadeando reações em cascata, sendo que a barreira cutânea se torna 

menos impermeável, com uma ligeira aceleração da renovação cutânea. Além disso, torna-se mais 

suscetível a inflamações, além do enfraquecimento que pode originar no sistema imunitário, não 

conseguindo este responder de forma correta e eficaz à inflamação[56]. Para isso, é aconselhável a 

prática de exercício, pois além de auxiliar na perda de peso e/ou na manutenção de um peso 
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saudável, é uma excelente forma de libertar preocupações e energias [57]. É de realçar a importância 

dos cuidados no que diz respeito à pele, nomeadamente em relação à hidratação e aos produtos nela 

aplicados. É aconselhável o uso de um creme hidratante, normalmente aplicado duas vezes por dia. 

No entanto, são necessários alguns cuidados na escolha deste hidratante: além do facto de que deve 

ser hipoalergénico, evitando assim a existência de perfumes e substâncias irritantes, não deve ser um 

creme que contenha ureia, pois podem influenciar as zonas psoriáticas em processo de cicatrização, 

podendo mesmo causar ardência. Alguns produtos dermocosméticos podem ainda auxiliar no 

controlo da psoríase, como é o caso das águas termais, visto que estas são essencialmente 

conhecidas pelas suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes
[58]

.  

Já no que diz respeito aos cuidados específicos com o couro cabeludo, é necessária alguma 

precaução na escovagem, pois se esta for feita com demasiada intensidade, há o perigo de ocorrer a 

inflamação da raiz do cabelo, originando a inflamação dos folículos. Além disso, deve ser usada uma 

escova com cerdas naturais, ao invés da escova de plástico, pelo facto de ser menos agressiva para 

o couro cabeludo. Deve ainda ter-se algum cuidado no uso de secadores de cabelo: estes não devem 

ser usados na sua temperatura máxima e devem localizar-se a pelo menos 30 cm de distância do 

couro cabeludo. Visto que se trata de um produto potencialmente irritante do couro cabeludo, deve 

ainda evitar-se o uso de tintas para a pigmentação capilar
[59]

.  

Ainda em relação aos cuidados de higiene das pessoas afetadas com psoríase, é de realçar 

que é necessário um cuidado especial após o banho, pois deve secar-se muito bem a pele, 

principalmente nas zonas de pregas. Além disso, deve tentar enxugar-se em vez de esfregar, devido 

à menor fricção exercida na pele
[58]

. 

Para finalizar, é de realçar a importância do aconselhamento da helioterapia. Tendo em conta 

que Portugal é um país com um clima bastante ameno e com sol, deve aproveitar-se este recurso 

também no que diz respeito ao controlo da psoríase. Está comprovado que a exposição à luz solar 

(radiação solar) induz uma melhoria significativa na maioria dos casos. Não é de esquecer o alerta ao 

utente da necessidade de uma proteção solar adequada, pois as queimaduras solares funcionam 

normalmente como um trauma para a pele, desencadeando, por isso, um processo agravante da 

patologia
[60][61]

 . 

Como conclusão, a psoríase é de facto uma patologia crónica que necessita de muitos 

cuidados, tanto no que diz respeito a medidas farmacológicas, como no que toca a medidas não 

farmacológicas. Assim sendo, o farmacêutico tem um papel preponderante no incentivo à adesão à 

terapêutica e no incentivo a um estilo de vida saudável. Deste modo, o controlo da psoríase torna-se 

mais fácil, sendo também por isso menores os efeitos nocivos que esta doença traz na qualidade de 

vida dos pacientes. Por este motivo, decidi disponibilizar na farmácia um folheto com linguagem 

simples e concreta que descreve sucintamente a patologia. (Ver anexo 1) 

 

3) ZONA 

Como farmacêutica a exercer a profissão numa farmácia comunitária, sabe-se que há 

imensas possibilidades de situações ao qual somos solicitados para realizar um aconselhamento. 

Além disso, são inúmeras as pessoas que entram diariamente na farmácia para aviar a sua 
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medicação resultante de patologias crónicas ou então de uma situação aguda que as fez consultar 

um médico. Foi exatamente uma situação destas que me fez desenvolver o tema da zona. Aliás, foi o 

facto de aparecerem na farmácia duas utentes, uma delas, com cerca de 45 anos, solicitando o 

aconselhamento devido ao aparecimento de umas pequenas vesículas no fundo das costas. A outra 

paciente, com cerca de 60 anos, chegou à farmácia com uma prescrição médica, cujo diagnóstico 

tinha sido zona, com lesões na zona facial. 

 

Figura 12: Aspeto das lesões de zona da paciente 
aquando do 1ºcontacto na farmácia pedindo 

aconselhamento farmacêutico. 

 

Figura 13: Aspeto das lesões de zona da paciente 
aquando do 1ºcontacto na farmácia após a 

consulta com o médico. 

Para além de considerar que a zona é uma doença ainda não muito conhecida pela 

população em geral, achei particularmente interessante realizar uma pesquisa pormenorizada tanto 

da doença como acerca de uma nova vacina existente no mercado português há relativamente pouco 

tempo, a Zostavax
® 

(Sanofi Pasteur MSD), cujo principal público alvo é a população com idade de 

aproximadamente 50 anos.  

3.1) INTRODUÇÃO À ZONA 

A zona é uma patologia provocada por ação de um vírus: o herpes vírus humano tipo 3 (HHV-

3). Este vírus pertence à família Herpesviridae, pertencendo à sub família Alphaherpesviridae. Toda a 

família Herpesviridae, incluindo o HHV-3. Todos os vírus pertencentes a esta família são vírus com 

genomas de DNA, com cadeia dupla de grandes dimensões (normalmente contendo 60 a 120 

genes).
[62]

 Este tipo de vírus é um vírus que implica uma adaptação ao sistema imunitário do 

hospedeiro, sendo que após a infeção primária, estes vírus ficam na sua forma latente no organismo 

humano. Deste modo, o HHV-3 estabelece uma infeção primária, geralmente ainda na infância, a 

varicela, havendo uma resposta imunitária eficiente e assim o controlo da patologia. No entanto, o 

vírus não é eliminado, ficando na mesma no organismo, mesmo sem a possibilidade de haver a sua 

replicação e assim a libertação de novos viriões. Todavia, este processo de latência pode ser 

revertido, transformando-se num processo de latência, devido a vários fatores externos e internos, 

como o stress, a gravidez, a menstruação, alguns medicamentos. Este processo de reativação pode 

levar a infeção de novos hospedeiros, sendo que o indivíduo infetado constitui um foco de infeção 

para toda a vida
[63][64][65]

.  

Na infeção primária, o vírus varicela zona (VVZ) multiplica-se nas células do trato respiratório 

superior, progredindo pela corrente sanguínea e pelos vasos linfáticos, atingindo as células do 

sistema reticuloendotelial.
[66] 

Logo que atinge a pele provoca lesões vesiculares. A varicela ocorre 

preferencialmente em crianças, sendo que a sua maior incidência situa-se no final do Inverno e início 

da Primavera.
[67]

 Normalmente trata-se de uma infeção sintomática benigna, em indivíduos 
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imunocompetentes. Já quando esta se manifesta em indivíduos imunocomprometidos, esta infeção 

pode ser fatal. O VVZ possui um período de incubação de cerca de duas semanas, sendo que os 

principais sintomas apresentados são febre, mal-estar e erupções cutâneas
[68]

.  

 

Figura 14: Criança com varicela 

É uma patologia considerada bastante contagiosa, visto que é transmitida tanto através da 

saliva como através do contato com as lesões cutâneas contagiosas. O risco de transmissão é maior 

durante a fase prodromal (fase anterior ao aparecimento das lesões) e durante o início do 

aparecimento das lesões. Logo que as últimas lesões ganham crosta, deixa de haver possibilidade de 

contágio. Assim, o isolamento da pessoa afetada é fundamental para a prevenção de contágio
[69]

. 

Após esta primo-infeção, permanece latente nos gânglios sensoriais. Posteriormente, pode 

existir um fator externo ou interno que leve à reativação do vírus, dando por sua vez origem à zona.
[63]

 

A erupção da zona evolui mais lentamente do que a varicela, desaparecendo após uma a três 

semanas
[70]

. 

 

Figura 15: Aspeto das lesões após 15 dias de 
tratamento. 

 

Figura 16: Aspeto das lesões após 15 dias de 
tratamento. 

 

Por isso, entre os fatores que se destacam para um aumento do risco de reativação do VVZ 

destacam-se a exposição prévia ao vírus (seja pela manifestação clínica de varicela seja pela 

administração prévia da vacina contra a varicela), a idade superior a 50anos, estado imunitário 

comprometido, utilização de fármacos imunossupressores, transplantação de órgãos ou medula 

óssea, cancro, HIV/SIDA, terapia com esteróides crónica, stress psicológico e trauma. Após esta 

reativação, o vírus migra através de nervos sensitivos para outras zonas da pele
[63]

. A inflamação dos 

nervos afetados provoca dor e pode ainda provocar prurido ao longo do gânglio afetado.  

A apresentação clínica da zona é variável. No entanto, a maioria dos pacientes apresenta 

dores na pele e sensações anormais na pele que antecedem a erupção cutânea. Como sintomas 

prodromais constam a febre, o mal-estar, as cefaleias, sintomas estes facilmente confundidos com os 
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sintomas de um episódio de gripe. Estes sintomas normalmente iniciam-se até 7 dias antes do 

aparecimento das primeiras erupções. O ideal seria a identificação da patologia neste período 

anterior às manifestações clínicas. No entanto, isso não é possível. As lesões iniciais aparecem como 

pápulas eritematosas, geralmente unilaterais evoluindo para vesículas entre as 12 e as 24horas 

seguintes
[71]

. A extensão das lesões e o consequente aparecimento de novas lesões ocorre dentro de 

3 a 7 dias, contudo a duração da erupção cutâneo varia conforme a idade, sendo que pessoas com 

mais idade apresentam normalmente uma erupção mais prolongado e conforme a localização das 

lesões (lesões na face curam mais facilmente do que noutros locais). Normalmente a acompanhar a 

erupção cutânea, surge uma dor aguda. Além disso, pode ainda ser acompanhada por parestesias e 

disestesias. Os doentes descrevem a dor como uma sensação de queimadura constante e latejante, 

mesmo provocada apenas pela pequena fricção exercida por uma peça de roupa
[63]

. A dor aguda 

normalmente desaparece antes da cicatrização das lesões ou pouco tempo depois. No entanto, 

estudos recentes permitem distinguir entre 3 fases da dor: 

 Dor aguda: ocorre dentro de 30 dias após o início das erupções. 

 Nevralgia herpética subaguda: dor que persiste além da fase aguda, mas que se 

resolve antes do diagnóstico de nevralgia pós-herpética. 

 Nevralgia pós-herpética: dor que persiste 120 dias ou mais após o início da erupção 

cutânea
[72]

. 

  

3.2) NEVRALGIA PÓS-HERPÉTICA  

A complicação mais frequente ocorrida em doentes imunocompetentes infetados por 

HVV é a nevralgia pós-herpética, acontecendo em cerca de 15% dos casos. A NPH é 

caracterizada pela presença de uma dor persistente pelo menos um mês depois após a 

resolução das lesões cutâneas[73].  Trata-se de uma patologia complexa e de difícil controlo 

e, consequentemente, com elevadas repercussões na qualidade de vida dos pacientes, 

sendo classificada por isso como uma dor neuropática. É uma patologia que desperta um 

particular interesse devido a vários fatores, tais como, a idade da população mais afetada, a 

cronicidade do caso clínico, representar uma dor neuropática bastante prevalente nas 

unidades de controlo da dor e a dificuldade de tratamento. O risco de incidência de nevralgia 

pós-herpética parece estar aumentado no sexo feminino[74]. 

No que diz respeito ao mecanismo fisiopatológico, pode dizer-se que uma vez 

reativado, o vírus da varicela zoster se replica nos gânglios da raiz dorsal, invadindo os 

nervos sensitivos cutâneos. Esta replicação conduz a uma reação inflamatória, com 

aumento de células mononucleares ao longo das fibras nervosas e eventual desmielinização 

focal, associada ou não, a lesão axonal. Estão propostos dois mecanismos patogénicos 

distintos, a sensibilização nociceptiva e desaferentação como mecanismos potencialmente 

responsáveis pelo desenvolvimento das queixas álgicas habitualmente associadas ao 

herpes zoster.  
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Pensa-se que fibras nervosas A δ e fibras de menor calibre, fibras C, após lesão viral 

por varicela zoster, apresentam uma hiperexcitabilidade com aumento da estimulação do 

neurónio de segunda ordem presente no corno posterior da espinhal medula (sensibilização 

periférica). De igual modo, esta hiperexcitabilidade pode conduzir a um aumento da área 

sensitiva aferente de um dado neurónio do corno dorsal (sensibilização central). A perda de 

função ou destruição dos neurónios presentes no corno dorsal da medula pode, por sua vez, 

antagonizar o efeito inibitório que estes exercem em neurónios adjacentes, com um 

incremento da condução de aferências álgicas ao longo da espinhal medula 

(desaferentação). Estas alterações contribuem no seu conjunto para uma alodinia e 

hiperalgesia que sendo habitualmente auto-limitadas podem, em situações particulares, 

tornarem-se prolongadas e/ou até permanentes[73].  

Como tratamento da zona, o tratamento antiviral é recomendado logo que possível, 

principalmente em indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos. A terapêutica antiviral 

parece ser responsável pela redução do número de dias de dor associada à infeção e 

parece ser ainda responsável pela diminuição do número de pacientes que apresentam 

NPH após 6 meses. Dentro dos antivirais recomendados, os mais utilizados são o aciclovir, 

valaciclovir ou famciclovir, tendo sido os dois primeiros fármacos apresentados os utilizados 

como forma de tratamento dos casos clínicos relatados. No que diz respeito ao aciclovir, é 

recomendada a dose de 800mg, com uma frequência de 5 vezes por dia, com intervalos 

aproximadamente de 4horas, com omissão da dose da noite durante cerca de 7 a 10dias. 

No que toca ao valaciclovir e ao famciclovir, a dose recomendada é de 500mg 3 vezes por 

dia[73]. Já no tratamento da NPH, o ajuste terapêutico é muitas vezes produto de um 

equilíbrio frágil entre a eficácia terapêutica e os efeitos secundários associados à 

medicação. Os fármacos sugeridos como primeira linha foram os antidepressivos tricíclicos, 

alguns antiepiléticos como a gabapentina ou pregabalina e, nos indivíduos mais idosos, 

lidocaína tópica na forma de emplastro. Como tratamento de segunda linha, podem ser 

utilizados opióides e capsaícina, sob a forma tópica [73][75].  

 

3.3) ZOSTAVAX ® (SANOFI PASTEUR MSD) 

Zostavax ® (Sanofi Pasteur MSD) é uma vacina que está disponível na forma de pó e 

de solvente, para, posteriormente ser reconstituído numa solução para injeção. Após a 

reconstituição, a vacina apresenta aproximadamente 0,65ml. Estes 0,65ml apresentam não 

menos de 19400 unidades produtoras de colónias. 
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Figura 17: Apresentação da vacina viva Zostavax® (Sanofi Pasteur MSD)[76] 

 Trata-se então de uma vacina viva atenuada, sendo usada a estirpe Oka/Merck. No 

ensaio clínico realizado (Shingles Prevention Study), em indivíduos com 60 ou mais anos, 

ensaio clínico controlado por placebo, realizado em dupla ocultação com o Zostavax ® 

(Sanofi Pasteur MSD), foram incluídos 38.546 indivíduos com 60 ou mais anos de idade que 

foram aleatorizados para receberem uma dose única de ZOSTAVAX (n=19.270) ou placebo 

(n=19.276). O ZOSTAVAX diminuiu significativamente a incidência de herpes zoster em 

comparação com o placebo (315 vs. 642 casos, respetivamente; p<0,001). A eficácia de 

ZOSTAVAX na prevenção do herpes zoster foi, portanto, de 51% (IC 95% : [44 a 58%]). 

ZOSTAVAX reduziu a incidência de herpes zoster em 64% (IC de 95% : [56 a 71%]) em 

indivíduos entre os 60-69 anos de idade e em 38% (IC 95% : [25 a 48%]) em indivíduos ≥70 

anos de idade.  

Os indivíduos devem, por isso, receber uma dose única da vacina (0,65ml), não 

estando para já prevista a necessidade de uma nova imunização como reforço. A Zostavax® 

não está indicada para a prevenção da infeção primária por Herpes zoster, isto é, varicela e 

não deve usada em crianças e adolescentes. O modo de administração deve ser 

subcutâneo, de preferência no músculo deltóide. A administração pode ser feita 

concomitantemente com a vacina contra a gripe, desde que sejam em injeções separadas e 

sejam usadas zonas do corpo diferentes, por exemplo, a administração da Zostavax ® 

(Sanofi Pasteur MSD) no músculo deltoide do braço esquerdo e a vacina da gripe no braço 

direito, ou vice-versa. No entanto, não deve ser administrada concomitantemente com a 

vacina antipneumocócica polisacarídica 23-valente, uma vez que a administração conjunta, 

num ensaio clínico, resultou numa diminuição da imunogenicidade da Zostavax ® (Sanofi 

Pasteur MSD). Não deve ser administrada em grávidas ou em mulheres que estejam a 

amamentar, pois não foram feitos estudos que comprovem a inocuidade nestes grupos 

populacionais. 

 A indicação terapêutica desta vacina é essencialmente direcionada para pessoas com idade 

igual ou superior a 50 anos, visto que há um enfraquecimento natural do sistema imunitário adjacente 

ao processo de envelhecimento (com uma diminuição na imunidade específica contra o VVZ), sendo 

que o risco de ocorrer um episódio de zona duplica aos 50 anos.  A vacina deve ser conservada e 

transportada entre os 2 e os 8ºC e deve ser mantida na embalagem de origem, para que haja 

também uma proteção da luz. Após a reconstituição, a vacina deve ser logo administrada. Contudo, 
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ela mantém a estabilidade após 30minutos da reconstituição se for mantida entre os 20ºC e os 

25ºC
[77]

.  

 Tal como acontece no caso clínico apresentado, a vacina Zostavax 
®
 (Sanofi Pasteur MSD) 

pode ser administrada em pessoas que já tiveram uma vez zona, isto porque, há um aumento da 

imunidade e, por isso, funciona como um elemento de proteção. É de realçar que não é muito comum 

ter zona mais do que uma vez, contudo, pode acontecer. 

 Embora seja uma vacina bastante importante, principalmente na população com idade igual 

ou superior a 50 anos, é de realçar que o seu PVP atualmente é de 145,43€
[78]

 e, embora seja 

necessária uma prescrição para a sua administração, não há comparticipação por parte do Estado 

Português, podendo ser este um fator limitativo ao seu uso.   

 De facto, a zona é uma doença com um enorme impacto na qualidade de vida dos pacientes 

e o seu uso, a curto e a longo prazo, pode ter um efeito bastante benéfico na população portuguesa e 

mundial. Tal como no caso referente à psoríase, foi também disponibilizado um panfleto acerca das 

questões mais frequentes acerca da zona, das possíveis complicações e tratamentos (Ver anexo 2).  

PARTE 2 

1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

1.1) ESPAÇO EXTERIOR 

A Farmácia Moreira Padrão localiza-se na zona central do concelho da Trofa, nomeadamente 

na rua D. Pedro V, nº 856. No que diz respeito ao espaço exterior, o edifício apresenta duas cruzes, 

uma cruz verde luminosa o que permite a sua fácil identificação, especialmente, à noite, e outra cruz, 

correspondente à cruz das Farmácias Portuguesas, nas quais a Farmácia Moreira Padrão se insere.  

A sua fachada é composta por uma montra de vidro, na qual são publicitados alguns produtos 

de venda livre, e por uma porta de vidro, de carácter automático, estando nesta implícitas algumas 

das informações obrigatórias de acordo com as Boas Práticas de Farmácia
 (79)

 tais como o horário de 

atendimento (Segunda a sexta-feira desde as 9h até as 20h e sábados das 9h às 13h), a identificação 

da Diretora Técnica responsável, o contato telefónico e os testes/rastreios realizados nas instalações 

(glicemia, colesterol, triglicerídeos, PSA-Próstata, Controlo do peso e altura, tensão arterial, ácido 

úrico). 

A Farmácia Moreira Padrão efetua turnos em serviço permanente, de 5 em 5 dias, 

alternando com três farmácias do concelho da Trofa e uma farmácia pertencente à freguesia 

de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão, encontrando-se, por isso, aberta ao 

público das 9 horas até às 20 horas do dia seguinte. Durante a noite, o atendimento é 

efetuado, tendo como auxílio um postigo, para garantir a 

segurança dos funcionários. A Farmácia Moreira Padrão 

tem ao seu dispor uma equipa composta por vários 

elementos com distintas funções, isto é, a equipa de 

trabalho é constituída pela Diretora Técnica, pelo 

Figura 18: Fotografia da visão geral vista 
fora da farmácia. 
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Farmacêutico Adjunto, pelo Farmacêutico Adjunto substituto, duas Farmacêuticas, uma 

ajudante técnica e um assessor administrativo, estando cada um deles devidamente 

identificado.  

A Direção Técnica da Farmácia é da responsabilidade da Dr.ª Maria Júlia Moreira 

Padrão. As responsabilidades de um Diretor Técnico são inúmeras, destacando-se estas 

que se encontram discriminadas no Decreto-lei nº 307/2007, e 31 de Agosto (80), 

nomeadamente as designadas no Artigo 21.º. O diretor técnico pode ser coadjuvado por 

farmacêuticos, técnicos de farmácia e por pessoal devidamente habilitado, sob a sua 

direção e responsabilidade. Por isso, a direção técnica da farmácia deverá ser assegurada, 

em permanência e em exclusividade, por um farmacêutico diretor técnico. Contudo, há 

situações em que este se tem de ausentar e como tal, foi designado pela proprietária da 

farmácia/Diretora Técnica, e registado junto do INFARMED, os farmacêuticos responsáveis 

pela sua substituição aquando de situações de ausência e/ou impedimentos. Como tal, foi 

nomeada para o cargo de Farmacêutica Adjunta a Dr.ª Joana Fonseca e como 

Farmacêutico Adjunto substituto o Dr. Luís Andrade. 

 A Farmácia Moreira Padrão está, portanto, de acordo com a legislação vigente, uma 

vez que o seu quadro de farmacêuticos vai de encontro ao estipulado na lei assim como, o 

horário de funcionamento que abrange os períodos diário, semanal e de regime de reforço 

sendo ainda disponibilizadas informações relevantes, definidas na legislação, promovendo 

assim um bom relacionamento com os utentes. 

1.2) ESPAÇO INTERIOR 

As farmácias de oficina estão sujeitas a uma legislação extremamente rigorosa. Como tal, as 

dimensões da farmácia estão estipuladas através da Deliberação nº2473/2007 de 28 de novembro
[81]

. 

Logo: 

1) As farmácias devem ter uma área útil total mínima de 95 m
2
. As farmácias devem dispor, 

obrigatória e separadamente, das seguintes divisões: sala de atendimento ao público com, pelo 

menos, 50 m
2
, armazém com, pelo menos, 25 m

2
, laboratório com, pelo menos, 8 m

2
, instalações 

sanitárias com, pelo menos, 5 m
2, 

gabinete de atendimento personalizado, exclusivamente para a 

prestação dos Serviços, a que alude o n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 1429/2007
[82]

, de 2 de 

Novembro, com, pelo menos, 7 m
2
.   

2) As farmácias podem ainda dispor de outras divisões facultativas, designadamente de 

gabinete da direção técnica, Zona de recolhimento ou quarto e área técnica de informática e 

economato.  

As áreas das divisões facultativas devem acrescer ao mínimo previsto no n.º 1 do artigo 

anterior. Atendendo que a farmácia Moreira Padrão existe desde 1951, isto é, há mais de 60 anos, é 

de realçar que as dimensões existentes na farmácia não correspondem às exigências atuais, pois 

apresenta dimensões adaptadas aquando da sua construção. Muito embora tenha sofrido algumas 
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obras de remodelação, o aumento das instalações não foi possível devido à existência de 

construções e habitações circundantes à farmácia. 

 Esta pode ser dividida nas seguintes áreas funcionais: 

1.2.1) Área de atendimento ao público 

 Aquando da entrada na Farmácia Moreira Padrão 

deparamo-nos com um espaço luminoso e agradável. A FMP 

dispões quatro postos de atendimento ao público 

informatizados, estando estes dispostos de forma linear e 

frontal.  Na parte anterior dos postos de atendimento é visível 

uma série de prateleiras de vidro onde são expostos 

produtos de venda livre e de índole sazonal. Ainda na parte 

anterior aos postos de atendimento mas em gavetas que se 

encontram paralelas aos mesmos são acondicionados os medicamentos sujeitos ou não a 

receita médica, cuja rotação é acrescida durante todo o ano. Lateralmente existem lineares 

onde são expostos inúmeros produtos, como os de puericultura e várias linhas de 

dermofarmácia e cosmética. Está ainda disponível uma balança onde os 

utentes para além de controlarem o seu peso, podem determinar a sua 

altura bem como medir a sua tensão arterial.  

1.2.2) Gabinete de atendimento personalizado (GAP) 

 Neste espaço, são prestados os cuidados farmacêuticos 

direcionados para o controlo/despiste de determinadas doenças mediante 

a realização de testes como a determinação da glicemia, colesterol total, 

triglicerídeos, ácido úrico e a PSA-Próstata. Além disso, é neste espaço 

que é feita também a administração de injetáveis e de vacinas não 

incluídas no PNV. Pretende, por isso, dar uma continuidade ao atendimento prestado nos 

balcões. É neste espaço ainda que são realizadas as sessões de experimentação dos 

produtos de cosmética vendidos na farmácia. 

 1.2.3) Área de armazenamento / Receção e verificação de encomendas 

Este espaço é um espaço de extrema importância, 

sendo fulcral que se mantenha a sua organização para 

promover um bom funcionamento da farmácia. Assim, os 

medicamentos encontram-se ordenados em gavetas 

metálicas “rombics” por ordem alfabética do nome comercial 

e separados por grupos tendo em conta o tipo de forma 

farmacêutica: Ampolas bebíveis, granulados e pós, pomadas 

Figura 19: Aspeto da área de 
atendimento ao público. 

Figura 20: Gabinete de 
atendimento personalizado 

Figura 21:  Rombics onde são 
armazenados os medicamentos na 

FMP 
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e comprimidos vaginais, Suspensões orais com ação antimicrobiana, comprimidos e 

cápsulas, soluções e/ou suspensões orais, supositórios, medicamentos genéricos 

(separados tendo em conta o laboratório correspondente), preparações parentéricas, 

cremes e pomadas, pomadas oftálmicas, enemas, medicamentos veterinários e colírios, 

gotas nasais e auriculares. Todas as gavetas possuem separadores móveis, que podem ser 

adicionados ou retirados, permitindo a separação de todos os medicamentos. Esta situação 

é relevante aquando da dispensa de produtos semelhantes, mas de diferentes dosagens ou 

apresentações, permitindo assim diminuir o risco de ocorrerem erros aquando da mesma. 

Neste espaço, são ainda armazenados os suplementos vitamínicos, fitoterapia, produtos de 

dietética, material cirúrgico, bem como os leites para bebé.  

 1.2.4) Laboratório  

A área correspondente à zona laboratorial é composta por uma bancada onde existe um 

lavatório de água corrente, duas balanças (uma analítica e uma semianalítica), um unguator e 

armários, onde se encontram guardadas as matérias-primas e o material de laboratório fulcral 

aquando da preparação de medicamentos manipulados/preparações extemporâneas e testes de 

gravidez. Esta zona não tem em conta as dimensões mínimas estabelecidas pela Deliberação 

nº2473/2007 de 28 de novembro
[81]

, que afirma que o laboratório deve conter, pelo menos, 8 m
2
, 

devido ao facto da construção da farmácia ter sido realizada há mais de 50 anos.  

1.2.5) Armazém  

O armazém da Farmácia Moreira Padrão situa-se na cave da mesma. Este encontra-

se dividido em dois espaços, sendo que, do lado direito, estão localizados todos os 

medicamentos nas suas diversas formas farmacêuticas. Por sua vez, do lado esquerdo, 

procede-se ao armazenamento de produtos de dermofarmácia e cosmética separados por 

gamas e marcas, leites e papas para bebé e respetivos produtos de puericultura, entre 

muitos outros produtos. Além disso, é ainda nesta zona que são armazenados os recursos 

oferecidos pelos laboratórios e que, muitas vezes, funcionam como suporte para a 

realização das montras. 

1.2.6) Zona de recolhimento ou quarto 

A zona de recolhimento é a zona que se destina ao descanso noturno do funcionário 

que realiza o serviço de reforço. Anexo a este espaço, encontra-se uma divisão onde existe 

uma estante repleta de prateleiras, encontrando-se, aqui, expostos produtos destinados a 

fins dermatológicos variados, obedecendo a sua organização ao princípio da ordem 

alfabética. Adjacente a esta estante existe localiza-se ainda o frigorífico. 

 

1.2.7) Gabinete da direção técnica/ Área técnica de informática e economato 
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O gabinete da direção técnica partilha o mesmo espaço 

com a área técnica de informática e economato. Deste modo, é 

a área onde se realizam todos os procedimentos relativos à 

administração/faturação da farmácia sendo também aqui 

realizado o procedimento de verificação e organização do 

receituário. Neste mesmo local são arquivados todos os 

documentos relativos a assuntos de administração, acordos e 

legislação farmacêutica, bem como todas as fontes de 

informação obrigatórias na farmácia. 

1.2.8) Área de transmissão de encomendas 

Este é um espaço direcionado para a realização e transmissão de 

encomendas aos respetivos fornecedores sendo por isso uma área 

munida de um computador e seu respetivo terminal e uma 

fotocopiadora/fax.  

1.3)  BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

Numa farmácia é essencial a existência de fontes de informação 

credíveis que permitam, em caso de dúvida, a consulta para um 

melhor esclarecimento e, consequentemente, um melhor 

atendimento do paciente. Sendo assim, tendo em conta as exigências do INFARMED, as 

publicações de existência obrigatória numa farmácia são: a Farmacopeia Portuguesa, FP 

(edição em papel ou edição formato digital online) e o Prontuário Terapêutico (PT). Além 

disso, há publicações que não sendo obrigatórias, é aconselhada a sua existência na 

farmácia como o Índice Nacional Terapêutico (INT), Formulário Galénico Português (FGP), 

Boas Práticas de Farmácia, Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Simposium 

Terapêutico, Índice Nacional de Veterinária entre outros. 

1.4)  CENTROS DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Além das publicações de presença obrigatória na farmácia, existem algumas 

estruturas de apoio à farmácia, designadamente o CEDIME, responsável pelo 

esclarecimento de informação acerca de medicamentos, o LEF, centro que estuda as 

matérias-primas, o produto acabado de produto industrial e manipulados, ambos sobre a 

supervisão da ANF. Além disso, existe o CIM, sob a responsabilidade da OF, responsável 

pelo esclarecimento de dúvidas acerca de medicamentos. Finalmente, existem ainda o 

Centro de Informação Anti-Venenos, CIAV, sob a responsabilidade do INEM e o Centro de 

Figura 22:  Gabinete de direção 
técnica/ Área técnica de informática 

e economato 

Figura 23: Área de 
transmissão de 

encomendas 
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Informação do Medicamento e de Produtos de Saúde, CIMI, sob a responsabilidade do 

INFARMED.  

2. GESTÃO DE STOCKS 

Para um bom funcionamento e rentabilidade da farmácia, é necessária uma correta 

gestão de stocks, isto é, ter em conta os produtos que são necessários a adquirir e o seu 

correto armazenamento. Para isso, é necessária uma avaliação das existências na farmácia 

e da quantidade de stock ideal, tendo em conta a rotatividade do produto. Além disso, é 

necessária a escolha correta do distribuidor grossista que oferece melhores condições 

comerciais à farmácia. Podem ainda ser feitas encomendas diretamente ao laboratório, 

geralmente com benefícios financeiros, bonificações ou descontos. Como auxílio nesta 

atividade, temos o Sifarma 2000® que permite otimizar e melhorar a gestão dos stocks. 

Deste modo, estabelece vários tipos de encomendas, tais como: a diária, tipo, de reforço de 

stock, direta, esgotados e manual. 

2.1) SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO NA FARMÁCIA 

Os computadores existentes na FMP estão equipados com o programa SIFARMA 

2000®, utilizado tanto na gestão de stocks, como no controlo de prazos de validade, 

processamento do receituário, realização e receção de encomendas 

2.2)  FORNECEDORES 

 Existem vários distribuidores grossistas ao serviço das farmácias, tendo em conta a 

localização geográfica. Assim sendo, na zona norte, os distribuidores grossistas mais 

utilizados são a Cooprofar, a Alliance Healthcare, a Cofanor e a OCP. A Farmácia Moreira 

Padrão trabalha com estes 4 fornecedores. Contudo, os dois mais utilizados são a Alliance 

Healthcare, pois realizam duas entregas diárias na farmácia, uma no período da manhã, e 

outra no período da tarde, havendo a existência de uma terceira, caso a farmácia se 

encontre de serviço. 

3.  ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

3.1)  REALIZAÇÃO, CONFERÊNCIA E RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

3.1.1) Realização de encomendas 

Todos os produtos existentes na farmácia apresentam uma ficha do produto e um 

código que os identifica. Nessa ficha de produto estão pré-estabelecidos alguns critérios 

referentes a esse mesmo produto,  nomeadamente o fornecedor preferencial, o PVP atual, o 

PVF e o stock mínimo e máximo. Assim, sempre que um determinado produto atinge o seu 

stock mínimo é gerado um Ponto de Encomenda, ou seja, impede que haja uma rutura do 
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stock desse produto. Deste modo e tendo o auxílio do sistema informático, o Sifarma 2000® 

atualiza os stocks e apresenta todos os Pontos de Encomenda existentes. Sempre que a 

farmácia  realiza uma encomenda diária, situação esta que é geralmente realizada duas 

vezes por dia, é gerada uma proposta de encomenda, que pode ser alterada pelo operador 

responsável pelas encomendas, conforme as necessidades atuais da farmácia.  

Assim, a FMP realiza duas encomendas diárias, uma realizada por volta das 12horas 

e outra realizada por volta das 19horas, para que assim, estejam na farmácia às 17horas e 

às 9horas, respetivamente, caso seja a Cooprofar, ou às 15h30 e 10h30, respetivamente, 

caso seja a Alliance Healthcare. Além disso, pode ser necessário encomendar algum 

produto que não conste destas encomendas. Para isso, o pedido pode ser feito através do 

computador (do modem da Alliance Healthcare que o Sifarma 2000® contém ou do gadget 

correspondente à Cooprofar que todos os postos de atendimento têm instalado) ou a partir 

do telefone. Finalmente, podem ainda ser feitas encomendas diretamente ao laboratório, 

devido à existência de produtos com elevada rotatividade e consequentemente elevado 

stock e que permite à farmácia, na maioria dos casos, melhores condições de compra. 

3.1.2) Conferência e receção  

As encomendas são entregues na farmácia pelos distribuidores grossistas, tendo em 

conta os horários estabelecidos. Assim, sempre que uma encomenda chega à farmácia é 

necessária a sua verificação, para que haja a certeza de que chegaram todos os produtos 

que foram encomendados, e é necessária a sua receção, isto é, a entrada no stock da 

farmácia para que posteriormente possa ser vendida. Deste modo, as encomendas são 

transportadas em contentores adequados, cuja cor normalmente identifica o fornecedor da 

qual provêm. A acompanhar a encomenda vem a fatura ou guia de remessa em duplicado. 

Essa fatura apresenta várias informações como a identificação do fornecedor, da farmácia a 

que a encomenda é destinada, o código do produto e respetivo nome, com indicação da 

forma farmacêutica e dosagem, quantidade pedida, quantidade recebida, preço de custo, 

taxa de IVA aplicável, PVP e preço líquido da fatura. A fatura original é armazenada e o 

duplicado é utilizado para a conferência da encomenda. Para que uma encomenda seja 

rececionada na farmácia é necessário que esta esteja devidamente introduzida no 

computador, situação esta que acontece automaticamente quando é gerada uma 

encomenda do Tipo Diária. No entanto, isto pode não acontecer, nomeadamente, quando a 

encomenda é feita através do telefone. Deste modo, é necessário que seja criada uma 

encomenda manual, para que, posteriormente, possa ser rececionada.  

A receção da encomenda é efetuada entrando no menu “Receção de Encomendas”, 

através do código facilmente se identifica a encomenda que se pretende rececionar. Neste 

processo, o primeiro passo a realizar é a leitura ótica do código de barras do produto. Assim, 
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há que ter em conta se a quantidade pedida corresponde à enviada e faturada, à forma 

farmacêutica, dosagem, o estado da embalagem e prazo de validade. O prazo de validade 

deve ser alterado quando este é inferior ao dos produtos que se encontram em stock ou 

quando o stock está a zero. Também são controlados o preço de venda à Farmácia (PVF), o 

preço de venda ao público (PVP) e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), e, no final, o 

preço total faturado deverá ser idêntico ao que o sistema informático exibe, podendo-se 

assim finalizar a receção da encomenda. Caso tenham sido rececionados produtos que não 

possuem preço impresso na cartonagem (PIC), o sistema informático questiona se as 

respetivas etiquetas devem ser impressas logo após a finalização da receção. Na guia de 

remessa/fatura estão também listados os produtos que se encontram esgotados ou que 

tenham sido retirados.  

Pode acontecer que o armazenista envie medicamentos errados, que envie produtos 

a mais, ou a menos. Caso surjam estas situações há um contacto ao armazenista em causa 

e a exposição da situação. Se o produto estiver em falta poderá ser enviado no dia seguinte 

ou poderá ser emitida uma Nota de Crédito à Farmácia. Caso o produto não seja o solicitado 

será efetuada a sua devolução, este processo poderá originar uma Nota de Crédito ou o 

envio do produto pretendido, acompanhado de nova fatura. Além disso, na receção de 

encomendas, é necessária especial precaução na receção de produtos de frio, para que a 

cadeia de frio não seja quebrada, isto é, os produtos de frio devem ser sempre os primeiros 

produtos a serem rececionados e a serem acondicionados no frigorífico. É necessária 

também precaução especial com os produtos psicotrópicos e estupefacientes, que são 

armazenados em contentores especiais e vêm acompanhados por uma requisição em 

duplicado. Assim sendo, a requisição original permanece na farmácia, sendo arquivada 

durante um período de 3 anos e o duplicado é carimbado e assinada pela Diretora Técnica e 

devolvida novamente ao fornecedor.  

3.1.3) Marcação de preços 

 Há determinados produtos que apresentam um preço impresso na cartonagem, 

normalmente os MSRM. Contudo, há situações em que isto não acontece e a farmácia é 

responsável pelo estabelecimento do PVP adequado e pela impressão da respetiva 

etiqueta. Alguns desses produtos são os MNSRM, suplementos alimentares, produtos 

veterinários, dispositivos, produtos de higiene, entre outros. Esta marcação é do encargo da 

farmácia, tendo em conta preço de venda, o IVA e a margem de lucro aplicada. 

4.  ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

Após a receção das encomendas, é necessário o seu correto armazenamento, tendo 

em conta as condições específicas de cada produto, nomeadamente as condições de 

temperatura, humidade e luminosidade adequadas. O armazenamento dos produtos deve 
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seguir as Boas Práticas de Farmácia, tendo como objetivo principal a correta preservação 

dos medicamentos e produtos de saúde, para que assim, posteriormente, haja também uma 

maior satisfação do utente. Os produtos termossensíveis são guardados no frigorífico, sendo 

que a temperatura é compreendida entre os 2 e os 8ºC. O frigorífico contém um 

termohigrómetro e um dispositivo de alarme que dispara caso haja alguma alteração 

significativa tanto no parâmetro da temperatura como da imunidade. Os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, sabendo que apresentam características especiais, tanto de 

segurança na receção como na dispensa ao utente, encontram-se armazenados numa 

gaveta situada próxima do escritório da Diretora Técnica de modo a promover um controlo 

mais rigoroso destas substâncias. Por fim, no processo de armazenamento de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, é necessário ter em conta o conceito de  FEFO, 

conceito que pressupõe que os produtos com um prazo de validade inferior sejam os 

primeiros a ser dispensados. A aplicação deste conceito é muito importante, pois evita ou 

minimiza as devoluções aos fornecedores. No entanto, existe outro conceito que também 

deve ser aplicado, o de first in, first out (FIFO), o qual determina que os produtos que deram 

entrada há mais tempo na Farmácia sejam os primeiros a sair. 

5.  DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS 

 Numa farmácia existem algumas situações em que é necessário realizar uma 

devolução do fornecedor. Entre essas situações destacam-se: a existência de um produto 

alterado, com embalagem incompleta ou danificada, a existência de um produto expirado ou 

quase a expirar o PV, produtos retirados do mercado e produtos enviados por engano. 

Nestes casos, é emitida uma Nota de Devolução ao fornecedor correspondente, sendo que 

esta é impressa em triplicado. Assim sendo, esta deve ser carimbada e devidamente 

assinada, sendo que o original e o duplicado seguem para o fornecedor ao mesmo tempo 

que o produto e o triplicado fica no arquivo da farmácia. 

 Posteriormente, passado algum tempo após a devolução dos produtos, é necessário 

que haja a devida regularização, sendo emitida uma nota de crédito referente ao produto ou 

realizando a devida substituição do produto. Pode haver situações em que o produto 

devolvido não é aceite pelo laboratório, sendo, por isso, um prejuízo para a farmácia e, 

sendo necessário, posteriormente realizar a sua quebra.  

6.  CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

  O controlo de validades é essencial e um ponto preponderante no bom 

funcionamento de uma farmácia, tanto no que diz respeito à gestão de stocks tanto no que 

diz respeito a uma dispensa segura ao utente. Sendo assim, mensalmente é gerada uma 

lista com os produtos que expiram o prazo de validade num determinado período de tempo 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

28 
 

seguinte, normalmente entre 4 a 6 meses seguintes. No processo, é necessário verificar 

produto a produto, tanto o PV apresentado como o stock indicado pelo sistema informático, 

pois o stock pode estar errado. Assim, os produtos que realmente estão a aproximar-se do 

término do PV, devem ser retirados, para a sua posterior devolução. Caso o stock esteja 

errado, é necessário que seja identificação para que, posteriormente, haja a devida 

correção.   

7.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

 Na farmácia comunitária, o farmacêutico é responsável, além da prestação de 

serviços, pela dispensa de medicamentos, quer sejam estes proveniente de prescrição 

médica ou então resultantes do seu aconselhamento. No que diz respeito à classificação 

dos medicamentos, quanto à dispensa ao público, tendo em conta o Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de agosto[81], estes podem ser divididos em duas categorias: Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM). Assim, nesta tarefa, o farmacêutico é responsável pela dispensa de uma forma 

responsável e sempre com o intuito de promover o uso racional do medicamento. 

7.1) MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Tal como o nome indica, um MSRM é aquele que só pode ser dispensado ao utente 

na Farmácia mediante apresentação da receita prescrita por um profissional de saúde 

devidamente habilitado para tal. De acordo com o Decreto Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto[81], os MSRM são medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do 

doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica, possam constituir um risco, direto ou indireto, para a 

saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam, contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou 

se destinem a ser administrados por via parentérica. Os medicamentos sujeitos a receita 

médica são classificados: medicamentos de receita médica renovável, medicamentos de 

receita médica especial e medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada 

a certos meios especializados.  

7.1.1) Medicamentos de receita médica renovável 

Esta subclasse diz respeito aos MSRM destinados a certas doenças ou a 

tratamentos prolongados (ex: medicação para a diabetes mellitus, hipertensão arterial), 

podendo ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica. 

Para este tipo de medicamentos, a receita pode ser emitida em triplicado (no máximo), 

podendo ser utilizada uma de cada vez. Estas receitas têm validade de 6 meses desde a 
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data de emissão, e o modelo aplicado para as receitas médicas renováveis é muito 

semelhante ao das não renováveis, apenas devendo constar o número da via 

correspondente em cada exemplar. No entanto, não é permitida mais que um via de receitas 

manuais.  

7.1.2) Medicamentos de receita médica especial 

Estão sujeitos a receita médica especial os medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições: Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável, 

possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais ou contenham 

uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por precaução, 

dever ser incluída nas situações previstas na alínea anterior. 

7.1.3) Medicamentos de receita médica restrita 

Estão sujeitos a receita médica restrita os medicamentos cuja utilização deva ser 

reservada a certos meios especializados por preencherem, designadamente, uma das 

seguintes condições: destinarem-se a uso exclusivo hospitalar, devido às suas 

características farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde pública, destinarem-

se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar ou 

estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequados, ainda que a sua 

administração e o acompanhamento dos pacientes se possa realizar fora desses meios, 

destinarem-se a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização ser suscetível 

de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma receita médica, 

se necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial durante o período de 

tratamento. Os medicamentos sujeitos a receita médica restrita que não sejam de uso 

exclusivo hospitalar podem ser vendidos nas farmácias de oficina em termos a definir por 

regulamento do INFARMED. 

7.1.4) Interpretação e validação da prescrição médica 

 A dispensa de MSRM é um procedimento que requer cuidado, visto que algum erro 

cometido por parte do farmacêutico pode ter impactos não só para a farmácia pois uma 

receita mal aviada não pode ter comparticipação por parte do organismo responsável, mas 

também pode representar algum risco para o utente. Face a uma receita médica, o 

Farmacêutico deverá avaliá-la cuidadosamente para proceder à sua validação. A prescrição 

de medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da SA, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação e a posologia. O médico pode indicar, na receita, de forma expressa, clara e 

suficiente, as justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito 

com denominação comercial, nos seguintes casos:  
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a. Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo 

com informação prestada pelo INFARMED, I. P.;  

b. Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por 

outra denominação comercial 

c. Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias  

Após a validação da receita, procede-se à impressão da mesma. Existiram alterações 

à impressão no verso da receita, segundo o Ofício Circular n.º 1162/2013[82], sendo o 

Sifarma 2000® atualizado de modo a proceder em conformidade com as novas regras: 

a. Passa a existir apenas uma assinatura do utente; 

b. Se um ou mais medicamentos dispensados tiver um PVP maior que o PVP5, o 

Sifarma 2000® imprimirá a frase “Exerci o direito de opção para medicamento com preço 

superior ao 5.º mais barato. 

c. Se todos os medicamentos dispensados tiverem um PVP menor ou igual ao 

PVP5, o Sifarma 2000®  imprimirá a frase “Não exerci direito de opção”.  

d. Se uma receita contiver apenas um medicamento prescrito e apresentar a 

justificação Exceção C) continuidade de tratamento superior a 28 dias, a farmácia tem de 

assinalar no Sifarma 2000® esta opção, para que seja impressa a frase “Exerci o direito de 

opção por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade terapêutica de 

tratamento superior a 28 dias” 

e. Se todos os medicamentos dispensados não possuírem grupo homogéneo e 

consequentemente PVP5, o Sifarma 2000® não imprimirá qualquer frase, relativa ao 

exercício do direito de opção.  

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

por via manual, sendo definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área 

da saúde as regras de prescrição e modelos de receita médica, a informação sobre os 

medicamentos de preço mais baixo disponíveis no mercado, bem como a indicação da 

opção por parte do doente, face a eventual alteração do medicamento a ser vendido na 

farmácia[83]. Em cada receita médica podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, 

não podendo, em caso algum, ultrapassar o limite de duas por embalagem, exceção apenas 

para os medicamentos que se encontrem na sua forma unitária.[84] Sendo assim, na 

dispensa é necessário ter em conta diversos aspetos, tais como, a data de validade, a 

presença do nome, entidade responsável e número de beneficiário, número de utente e da 

assinatura do médico. Seguidamente, o Farmacêutico deverá verificar a existência de 

possíveis interações medicamentosas entre os medicamentos prescritos ou que o doente 

tome, bem como a posologia estabelecida. Se na receita constarem dispositivos médicos ou 
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medicamentos que impliquem uma manipulação particular, é bastante pertinente efetuar 

uma demonstração ao utente.  

7.1.5) Organismos e regimes de comparticipação 

 A comparticipação é a fração do preço de um MSRM que é financiada pelo SNS ou 

outras entidades, através de acordos estabelecidos. Há casos em que o utente beneficia de 

uma complementaridade, ou seja, uma dupla comparticipação repartida por dois 

organismos. Durante a dispensa, os utentes pagam apenas a parte que lhes compete do 

respetivo preço dos medicamentos.  A comparticipação do Estado no PVP dos 

medicamentos depende da prescrição, feita em receita médica, por via eletrónica. A 

comparticipação do Estado é fixada de acordo com alguns escalões baseados na 

classificação farmacoterapêutica, apresentando o escalão A tem uma comparticipação de 

90%, o escalão B uma comparticipação de 69%, o escalão C uma comparticipação de 37% 

e o escalão D uma comparticipação de 15%[85][86].O regime geral de comparticipações é 

váldo para o SNS e para a ADSE. Além disso, a partir de 14 de março de 2013, o 

pagamento das comparticipações do Estado na compra de medicamentos a beneficiários da 

ADSE, ADM, SAD PSP, SAD GNR passa a ser também do encargo do SNS[87]. Existem 

ainda regimes especiais de comparticipação, tendo em conta o beneficiário, uma patologia 

ou a existência de um grupo especial de utentes. Em relação à comparticipação em função 

do beneficiário, como os pensionistas, a comparticipação do Estado integrada no escalão A 

aumenta 5% e nos restantes escalões 15%[85]. Para que o farmacêutico reconheça este 

caso na RM eletrónica deve constar, junto dos dados do utente, a letra “R” e no caso de 

uma RM manual deve constar uma vinheta verde e/ou a letra “R”. 

A comparticipação em função das patologias ou grupo especiais de utentes é 

diferentemente graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam, 

descrito nas Normas Relativas à Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde, de 

acordo com o preço dos medicamentos utilizados no tratamento dessas mesmas patologias. 

É importante referir que o prescritor deve assinalar na RM o diploma correspondente e junto 

aos dados do utente na RM deve constar a letra “O”. As patologias abrangidas são: 

paramiloidose, lúpus, hemofilia, hemoglobinopatias, alzheimer, psicose maníaco-depressiva, 

doença inflamatória intestinal, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, dor oncológica, 

dor crónica, psoríase, doenças profissionais ou procriação medicamente assistida.  

Existem outros casos de regimes de comparticipação total ou parcial, como os 

trabalhadores migrantes e os protocolos de Diabetes Mellitus (DM). Há também 

complementaridades à comparticipação efetuada pelo Estado, que aumentam o valor da 

comparticipação do medicamento, pagando o utente um valor menor pelos medicamentos, 

como é o caso da Médis®, SAMS, trabalhadores dos CTT, PT ou EDP. Em casos de 

complementaridade tem de se tirar uma cópia da RM, assim como uma cópia do cartão do 
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serviço de saúde, tirada no verso da cópia da receita. A RM original é destinada à 

comparticipação pelo SNS, enquanto a cópia da RM se destina à comparticipação referente 

à entidade respetiva de complementaridade. 

7.1.6) Conferência de Receituário e Medicação 

Após a dispensa de um MSRM, o verso da receita é impresso. Como tal é necessário, ao 

longo do dia,  agrupar as receitas, primeiramente por número e, posteriormente por, lotes. 

Além de agrupadas, as receitas têm que ser conferidas, e, caso necessário, corrigidas. Na 

FMP a verificação das receitas é feita por mais do que uma pessoa para minimizar a 

probabilidade de erro. Caso ocorra algum erro na dispensa, o utente é contactado de 

imediato. Reunidas e revistas as 30 receitas de cada lote, é emitido o Verbete de 

identificação do lote, que resume a informação nele contida. Cada verbete contem a 

Entidade (organismo – código informático, nome e sigla), o nome da farmácia e respetivo 

código da Associação Nacional das Farmácias (ANF), mês e ano, código tipo e número 

sequencial do lote, quantidade de receitas e produtos, valor total do lote correspondente a 

PVP, preço a pagar pelos utentes e comparticipação do organismo. 

O verbete é carimbado e colocado de forma a envolver as receitas. No final de cada mês, 

todos os lotes devem estar organizados e corrigidos, e, posteriormente efetua-se o Resumo 

de Lotes e emite-se a Fatura Mensal do Organismo. Estes três documentos têm que 

acompanhar os lotes de receitas quando são enviados às entidades competentes: as 

receitas do SNS vão para a Administração Central do Sistema de Saúde – Centro de 

Conferência de Faturas (ACSS-CCF), até ao dia 5 do mês seguinte, e as restantes para a 

ANF, até ao dia 10 do mês seguinte, à qual compete a função intermediária entre a 

Farmácia e os restantes organismos. A ANF efetua o pagamento do montante relativo a 

estas comparticipações até ao dia 20 do mês seguinte. Os organismos responsáveis pela 

comparticipação dos medicamentos podem recusar determinadas receitas devido a diversos 

tipos irregularidades. Nestes casos, as receitas são devolvidas à Farmácia que, caso seja 

possível, corrigirá o erro em questão.  

7.1.7) Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes (MPE) 

Os MPE encontram-se sobre uma legislação específica de forma a dificultar o uso e 

comercialização incorreta e ilícita. 

 7.1.7.1) Aquisição  

A aquisição de MPE é realizada de igual forma que os restantes medicamentos. No 

entanto, a venda destes medicamentos à farmácia ocorre por requisição escrita, assinada e 

autenticada, ou por documento emitido por meio informático, de valor equivalente. Quando 

os MPE chegam à farmácia vêm com uma fatura e o distribuidor envia uma requisição, em 

duplicado, dos MPE presentes na fatura. Estas requisições são preenchidas e arquivadas, 

sendo que o original fica arquivado na farmácia em dossiê próprio para MPE e o duplicado é 
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devolvido ao fornecedor. Todos os documentos arquivados referentes aos MPE devem 

permanecer na farmácia por três anos. Trimestralmente é enviado para o INFARMED, I.P. 

uma listagem com as entradas dos MPE, que constam nas tabelas I, II-B, II-C do Decreto-lei 

n.º 15/93, de 22 de janeiro, e no fim do ano é enviado o registo de todas as entradas dos 

MPE, que constam nas tabelas III e IV do Decreto-lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. E também 

o mapa de balanço de todas as entradas e saídas anuais dos MPE, até ao dia 31 de 

Janeiro, do ano seguinte. O registo de saídas é enviado mensalmente, até ao dia oito do 2º 

mês seguinte, isto aplica-se para os MPE que contam nas tabelas I, II-B, II-C. E a cópia das 

receitas manuais é enviada até ao dia oito do mês seguinte[88].  

7.1.7.2) Dispensa 

Na dispensa de MPE é necessário ter uma atenção especial, após introduzir os 

códigos dos medicamentos no sistema informático surge um quadro para preencher com 

informações acerca do prescritor, do doente e do adquirente, caso não seja totalmente 

preenchido não permite finalizar a venda. Após recolhida a informação necessária pode-se 

concluir a venda, são emitidos dois talões, talões estes que são agrafados à fotocópia da 

receita para posterior arquivo, e uma fatura. 

7.2)  MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os medicamentos MNSRM são aqueles que não estejam presentes no artigo 114º do 

Estatuto do Medicamento. Estes geralmente não são comparticipados, exceto em casos 

previstos na legislação[81]. Podem também ser designados de OTC, segundo a denominação 

anglo-saxónica over-the-counter (sobre o balcão). Deste modo, e visto que será o 

Farmacêutico o responsável pelo produto que indica, é necessário que este estabeleça um 

diálogo com o utente de modo obter informações sobre o problema de saúde em si (tipo de 

sintomas, duração/recorrência destes) e sobre outros medicamentos para pode prever 

algumas interações. O Farmacêutico deverá sempre optar por medicamentos contendo 

substâncias ativas isoladas, em detrimento de associações (como o caso dos antigripais), 

por medicamentos que tenham baixo risco de interação com outros fármacos e por um 

esquema posológico curto (aconselhando o doente a consultar um médico caso os sintomas 

persistam). Assim é necessário que o farmacêutico apresente valor acrescentado na sua 

dispensa e aconselhamento, promovendo sendo o uso racional dos medicamentos. Algumas 

das situações mais frequentes são situações de automedicação em estados gripais, dores 

de garganta, tosse e congestão nasal, utilizando, na maioria das vezes, associações de 

medicamentos, ao contrário do que é indicado.  

7.2.1) Medicamentos homeopáticos 

A homeopatia baseia-se no conceito de fármacos altamente diluídos e na teoria de 

que o semelhante cura o semelhante, ou seja, se uma determinada substância causa 
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sintomas e doença numa pessoa saudável, esta mesma substância serve de cura para uma 

pessoa doente, pois estimula o sistema imunológico do organismo. A Homeopatia 

reconhece os sintomas como uma reação contra a doença. A doença é uma perturbação da 

energia vital e a Homeopatia provoca o restabelecimento do equilíbrio. O tratamento 

homeopático consiste em fornecer a um paciente sintomático doses extremamente diluídas 

de compostos que são tidos como causas em pessoas saudáveis dos sintomas[90]. Na FMP 

não sendo vendidos quase nenhuns medicamentos manipulados, com exceção do 

OSCILLOCOCCINUM® (Boiron), do ARNIGEL® (Boiron) e do SEDATIF PC® (Boiron). 

7.2.2) Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

Este tipo de produtos deve, por lei, obedecer à seguinte definição: um produto 

cosmético é qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e  

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

com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais[91]. O 

farmacêutico deve conhecer os diferentes produtos existentes na farmácia em pormenor, 

para que, assim, quando questionado, possa realizar um melhor aconselhamento, 

apresentando várias opções e destacando algumas das vantagens de cada um deles. 

Tendo em conta que durante os 5 anos da faculdade não temos quase nenhum contacto 

direto com as gamas cosméticas e dermocosméticas. Sendo assim, as formações 

disponibilizadas pelas diferentes marcas são essenciais para o conhecimento das diferentes 

gamas. 

7.2.3) Produtos fitoterápicos 

Fitoterapia é o estudo das plantas com virtudes medicinais e sua utilização na 

doença. No Estatuto do Medicamento é possível encontrar a definição de medicamento à 

base de plantas tratando-se pois de qualquer medicamento que tenha exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas [81]. Na FMP estes produtos 

têm alguma expressão, principalmente no tratamento de afeções do trato gastrointestinal e 

cansaço das pernas (CHOLAGUTTt® (Korangi - Produtos Farmacêuticos, S.A.), CHA 

BEKUNIS®(Roha Arzneimittel GmbH) e ANTISTAX®(Boehringer Ingelheim Lda.). 

7.2.4) Produtos Destinados a uma Alimentação Especial e Produtos Dietéticos 

Os produtos destinados a uma alimentação especial, devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, distinguem-se claramente dos produtos alimentícios de 

consumo corrente, visto que são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com indicação específica. Segundo o Decreto de Lei n.º 227/199, de 22 de 
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junho, consideram-se pessoas com necessidades nutricionais particulares, aquelas cujos 

processos de assimilação ou metabolismo se encontrem alterados, aquelas que se 

encontrem em condições fisiológicas especiais e os lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de 

idade em bom estado de saúde. Na FMP estão disponíveis diferentes produtos para 

alimentação especial, nomeadamente leites adaptados, leites de transição, papas (lácteas 

ou não) e suplementos nutricionais para adultos (por exemplo, Fortimel®)[92]. 

7.2.5) Medicamentos de Uso Veterinário 

Segundo o Decreto de Lei nº 148/2008, de 29 de julho, o INFARMED é a entidade 

responsável pelo controlo da produção, distribuição, comercialização e utilização de 

medicamentos de uso humano e veterinário, enquanto a Direção-Geral de Veterinária é 

responsável pela farmacovigilância veterinária, pré-misturas medicamentosas, limites 

máximos de resíduos nos produtos animais e de origem animal[93]. Na FMP, os 

medicamentos de uso veterinário estão armazenados num local distinto dos medicamentos 

destinados ao uso humano, sendo que os mais vendidos são os antiparasitários de uso 

interno e externo, para animais domésticos.  

Esta é uma área pouco explorada durante o MICF, seria importante a introdução de 

uma Unidade Curricular para alertar para estas competências, visto que o uso de 

medicamentos veterinários desempenha um papel importante na nossa sociedade. 

7.2.6) Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados são medicamentos de preparação individualizada, 

que se ajustam às exigências fisiológicas do doente e que ocupam nichos terapêuticos que 

não são cobertos pelos medicamentos industrializados. As áreas que mais utilizam os MM 

são a otorrinolaringologia, a pediatria, a geriatria e a dermatologia. 

7.2.6.1) Regras de manipulação 

  De acordo com o Decreto-lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, o INFARMED, I.P. é 

responsável por assegurar o cumprimento das Boas Práticas de Fabrico (BPF), a 

importação, a reembalagem e distribuição de matérias-primas. Durante a preparação dos 

MM é necessário preencher a Ficha de Preparação que deve indicar o nome da fórmula, 

todas as informações sobre as matérias-primas usadas, o método de preparação, as 

características organoléticas, as quantidades do produto acabado, forma de conservação, 

acondicionamento, prazo de validade e preço do manipulado segundo o regime geral de 

preços. Esta ficha de preparação tem de ser verificada pelo farmacêutico responsável e 

assinada. Uma cópia da ficha segue com o manipulado, ficando arquivado na farmácia o 

original. Por fim, após a sua preparação, o MM é avaliado por vários parâmetros, como 

características físico-químicas, características organoléticas e acondicionamento. A 

embalagem de acondicionamento deve estar devidamente rotulada, com a identificação da 

farmácia e do diretor técnico, endereço e telefone da farmácia, identificação do doente, 
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composição qualitativa e quantitativa da preparação, número de lote, data de validade, 

condições de conservação e informações importantes ao manipulado[94]. 

O Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro, estabelece as condições de 

comparticipação de medicamentos manipulados e emite uma lista de MM que são 

comparticipados pelo SNS em 30% do seu preço[95]. 

7.2.6.2) Regime geral de preços e cálculo do preço dos manipulados 

A legislação que coordena o regime geral de preços dos manipulados é o Decreto-

Lei n.º 95/2004, de 22 de abril. Enquanto a Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho estabelece 

que o cálculo do preço de venda ao público dos MM por parte das farmácias é efetuado com 

base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem. O PVP dos MM é o resultado da aplicação da fórmula: (Valor do 

honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, 

acrescido o valor do IVA à taxa em vigor (6%). O valor dos honorários, que depende de um 

fator que é atualizado anualmente, encontra-se indexado ao fator do índice de preços do 

consumidor divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística[94]. 

7.2.7) Produtos destinados ao protocolo da Diabetes Mellitus 

Correspondem a medicamentos ou dispositivos médicos que não eram 

comparticipados pelo Estado mas que, após acordo entre o Ministério da Saúde e certas 

entidades do sector farmacêutico, passaram a ser alvo de comparticipação. O exemplo mais 

relevante diz respeito ao Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, 

atualmente regido pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho, que define os preços das 

tiras-teste, seringas e lancetas, as quais são faturadas ao subgrupo DS do SNS. A 

comparticipação do Estado atinge os 85% do PVP das tiras-teste e em 100% do PVP das 

agulhas seringas e lancetas, mediante a apresentação de uma receita médica única ou 

renovável exclusiva para estes produtos[89]. 

8. SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

8.1) TESTE DE GRAVIDEZ 

Um teste de gravidez é um teste fácil de usar, que, através da urina, deteta 

rapidamente uma hormona que normalmente apenas é encontrada em mulheres grávidas, 

hormona essa denominada de gonadotrofina coriónica humana (hCG). No início da gravidez 

as concentrações de hCG no soro e na urina da mulher aumentam rapidamente, 

constituindo um bom marcador para testes de gravidez. A concentração superior de hCG 

ocorre entre as 9 horas e as 12 horas, daí ser mais correto fazer este tipo de testes com a 

primeira urina da manhã. No entanto poderá ser feito a qualquer hora do dia. Se o resultado 

for positivo, o farmacêutico deve aconselhar uma consulta médica com a maior brevidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Testes_de_gravidez
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possível. Se o resultado for negativo, o farmacêutico deve chamar a atenção para a 

possibilidade de falsos negativos. Se os sintomas persistirem deve tentar um segundo teste 

dias depois, pois pode acontecer que os níveis de hCG que existam na urina não sejam 

suficientes para serem detetados pelo teste. Se persistir negativo e continuar sem a 

menstruação, deve consultar o médico. 

8.2) CONTROLO DO PESO CORPORAL 

Na Farmácia Moreira Padrão, os utentes podem usufruir de uma balança para 

controlo do seu peso corporal. Esta balança para além da determinação do peso do utente 

permite determinar a altura sendo que, com os referidos dados, peso e altura, procede ao 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), determinado pelo quociente entre a massa e a 

altura ao quadrado. Além disso, o farmacêutico deve elucidar os pacientes que o IMC ideal 

deve estar compreendido entre os 20 e os 25. 

8.3) ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS NÃO INCLUÍDAS NO PNV 

A Portaria n.º 1429/2007 de 2 de Novembro permitiu às Farmácias a prestação de 

uma nova série de serviços, nomeadamente a administração de vacinas não incluídas no 

PNV, como o caso da vacina contra a Gripe Sazonal e do HPV. A administração deverá ser 

executada por farmacêuticos com formação adequada reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos. 

8.4) DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica que se caracteriza inicialmente por uma 

hiperglicemia em jejum, devido à incapacidade das células do organismo utilizarem a 

glucose proveniente da dieta. Se não for devidamente controlada, esta patologia pode levar, 

com o decorrer dos anos, a complicações graves como retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

hipertensão arterial, entre outras. O controlo regular dos níveis de glucose é crucial para 

uma doença controlada, pelo que o utente deve ser incentivado a efetuar estas 

determinações regularmente. Na Farmácia Moreira Padrão, o aparelho utilizado para a 

determinação da glicémia é Glucocard MX®. 

8.5) DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS 

As hiperlipidémias e as hipertrigliceridémias são importantes fatores de risco das 

doenças cardiovasculares ateroscleróticas, pelo que o seu controlo é aconselhado a partir 

dos vinte anos, ou pelo menos aos trinta, em indivíduos obesos e em portadores de 

dislipidémias. Assim, os níveis de colesterol elevado, particularmente o colesterol das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), constituem um fator de risco importante da 

aterosclerose. A determinação do colesterol total pode ser feita em qualquer altura do dia e 
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os seus valores de referência são menores que 190mg/dl, no entanto é recomendável que a 

determinação seja feita em jejum para que os resultados sejam mais fidedignos O aparelho 

utilizado na FMP é o Multicare®, mudando apenas as tiras caso se trate de colesterol ou 

triglicerídeos.  

8.6) DETERMINAÇÃO DO PSA-PRÓSTATA  

  O antigénio específico da próstata (PSA) é uma glicoproteína intracelular sintetizada 

apenas pela glândula da próstata para o plasma seminal. A deteção de PSA em valores 

superiores a 4 ng/ml pode ser indicador de problemas da próstata, como a hiperplasia ou 

hipertrofia benigna da próstata. No que respeita aos valores de PSA podemos dizer que são 

considerados normais se estiverem entre 0 - 4 ng/ml, quando situados entre 4–10 

ng/ml existe 20% de probabilidade de existir um carcinoma, se for superior a 10 ng/ml essa 

probabilidade sobe para valores superiores a 50%. Contudo, a interpretação do valor de 

PSA deve ter em consideração a idade do paciente, o volume da glândula, a existência de 

infeções, bem como a evolução face a doseamentos anteriores.  

8.7) FARMACOVIGILÂNCIA 

O farmacêutico deve estar atento a eventuais reações adversas medicamentosas 

inesperadas reveladas pelos utentes. Estas reações devem ser comunicadas ao 

Departamento de Farmacovigilância do INFARMED, I.P. ou às Unidades de 

Farmacovigilância, de acordo com localização geográfica do notificador. 
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CONCLUSÃO 

Estes meses de estágio na Farmácia Moreira Padrão foram, sem dúvida, uma etapa 

fundamental na minha formação, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. 

Todos os dias foram-me apresentados novos desafios, onde me era exigida a aplicação de 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo destes anos de formação académica.  

Este estágio contribuiu para a construção dos alicerces necessários para o meu 

futuro enquanto profissional na área da saúde, tendo-me enriquecido enquanto farmacêutica 

mas principalmente como ser humano, na relação com o utente e na importância de saber 

ouvir. Para além de ter sido uma ótima experiência de trabalho, considero que estabeleci, 

com alguns membros da equipa da Farmácia Moreira Padrão, uma ótima relação de 

amizade. Tenho a certeza que no meu futuro profissional terei sempre em conta os 

conhecimentos adquiridos durante este estágio. São apenas 6 meses de contacto com a 

realidade do mundo do trabalho e de aprendizagem na relação com o utente, mas 

representa o início de uma vida profissional, esperemos recheada de sucessos e 

conquistas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Folheto utilizado para divulgação da psoríase na farmácia comunitária. 
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Anexo 2: Folheto utilizado para divulgação da zona na farmácia comunitária 
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