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Resumo 

 

A conclusão do Mestado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) pressupõe a realização 

de um semestre de estágio profissionalizante, sendo que pelo menos 3 meses de um total de 6 têm 

que ser passados em farmácia comunitária. Este estágio curricular em farmácia comunitária constitui, 

na minha opinião, um dos pontos mais importantes da formação académica do MICF, uma vez que 

permite não só a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso mas também o seu 

complemento com outras informações e experiências inerentes apenas à prática profissional – o 

contacto com a realidade do mercado de trabalho é indispensável para a formação de qualquer futuro 

farmacêutico. A farmácia comunitária, em particular, representa uma primeira linha de ação em 

termos de saúde pública, surgindo, muitas vezes, como o local de saúde mais próximo do utente. É 

também a principal área empregadora de farmacêuticos em Portugal, tornando-se a faceta mais 

visível e representativa da profissão para a sociedade em geral. Como tal, é essencial que o ato 

farmacêutico seja pautado por qualidade, organização e segurança, características essas que apenas 

podem ser adquiridas com a prática e a experiência in loco. 

O presente relatório é constituído por duas partes, sendo que na primeira – Descrição das 

atividades desenvolvidas no estágio – são abordados os mecanismos de funcionamento da farmácia 

e as tarefas que lhe são intrínsecas, destacando o papel do farmacêutico no controlo e gestão da 

atividade farmacêutica, na dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos e na prestação de 

serviços ao utente. A segunda parte foca-se nos temas que optei por desenvolver no decorrer do 

estágio. No primeiro projeto, centrado no Risco Cardiovascular, é abordada a fisiopatologia das 

doenças cardiovasculares, baseada na aterosclerose, e os principais fatores de risco (modificáveis e 

não modificáveis) para o desenvolvimento das mesmas. Na farmácia, organizei um Rastreio 

Cardiovascular com o objetivo de sensibilizar e educar os utentes da farmácia para esta temática. O 

segundo tema, sobre Hiperpigmentação Cutânea, engloba todo o processo de pigmentação da pele, 

os principais distúrbios de hiperpigmentação e as formas de tratamento disponíveis. Este projeto foi 

idealizado de modo a responder às necessidades dos utentes da farmácia, sendo este um dos temas 

mais abordados ao balcão e sobre o qual existe menos informação disponível. Ambos os projetos 

pretenderam também fidelizar a população à farmácia e cimentar o papel do farmacêutico na 

sociedade, numa altura em que as farmácias comunitárias apresentam uma área de intervenção cada 

vez mais abrangente. 
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Introdução 

 

O meu estágio curricular decorreu na Farmácia Costa Lima (FCL) entre os dias 1 de março e 16 

de julho e sob orientação do Dr. Alberto Caetano. O horário de estágio realizado foi entre as 9h e as 

17h, com uma hora de interrupção para almoço, totalizando 35 horas semanais. No entanto, foi 

possível, no decorrer do estágio, adaptar pontualmente o horário para assistir a processos como a 

abertura e o fecho do dia. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: em primeiro lugar, são descritas as 

atividades inerentes à farmácia, com especial destaque para as que experienciei durante os meses de 

estágio. A segunda parte do relatório é constituída pelos temas e projetos desenvolvidos. O 

cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio está representado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Integração e adaptação ao espaço de trabalho      

Receção e conferência de encomendas      

Armazenamento e gestão de stocks      

Organização de receituário e faturação      

Acompanhamento de atendimentos ao balcão      

Atendimento autónomo      

Realização de encomendas instantâneas e por telefone      

Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos      

Projeto “Risco Cardiovascular”   22-26   

Projeto “Hiperpigmentação cutânea”     5-14 

 

Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Farmácia Costa Lima 

As instalações da FCL encontram-se na Avenida da Boavista, nº 855, freguesia de Massarelos, 

no centro da cidade do Porto. A localização da farmácia é determinante para o perfil dos utentes da 

mesma e, consequentemente, para a política de gestão de vendas adotada. Por estar rodeada por vários 

estabelecimentos comerciais, empresas e instituições públicas, que empregam um número avultado 

de pessoas, a maior parte dos utentes da farmácia são funcionários destas entidades – destacam-se, 

por exemplo, a EDP, a Segurança Social e a Repartição de Finanças. Entre os utentes existe também 

uma percentagem significativa de idosos e turistas. 
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O horário de funcionamento durante a hora de Inverno é, nos dias úteis, das 8h30 até às 20h30 

e, aos sábados, das 8h30 às 19h. Após a mudança para o horário de Verão, a FCL passou a estar 

aberta até às 21h30 em dias úteis e até às 20h aos sábados. Aos domingos e feriados a farmácia 

encontra-se encerrada. Segundo a escala emitida pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e 

aprovada pela Administração Regional de Saúde do Norte, a FCL realiza periodicamente turnos de 

serviço permanente [1]. 

Respetivamente aos recursos humanos, o quadro é constituída por quatro farmacêuticos – Dr. 

Alberto Caetano, diretor técnico, Dra. Karina Félix, Dra. Ana Vaz e Dra. Teresa Paulos – e duas 

técnicas de farmácia – Dra. Rita Teixeira e Dra. Karina Coutinho. Toda a equipa é bastante jovem, 

contribuindo para uma visão moderna de serviços e cuidados farmacêuticos. 

 

1.1. Organização física da farmácia 

Exteriormente, a fachada da FCL encontra-se identificada por um letreiro e pela cruz verde. 

Caracteriza-se também pela presença obrigatória de uma placa contendo a direção técnica da 

farmácia. Em adição, todos os meses são afixadas no espaço exterior folhas com os turnos de serviço 

permanente da cidade do Porto. Existe uma vitrine onde são elaboradas as montras, de acordo com 

os produtos que a FCL quer destacar ou com o material fornecido pelos laboratórios para o efeito. O 

acesso ao interior da farmácia realiza-se através de uma porta de vidro automática, sendo adequado 

a utentes com mobilidade reduzida e a carrinhos de bebé. 

No interior, a farmácia pode dividir-se em várias zonas distintas: 

- Zona de atendimento (Anexo I – Figuras 1, 2 e 3): é constituída por 3 balcões de atendimento 

ao público e apresenta também um tensiómetro automático e uma balança para uso dos utentes. As 

paredes laterais possuem lineares com produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC) de marcas 

variadas, bem como produtos de puericultura, termómetros, testes de gravidez, meias de compressão 

e outros. Existem alguns expositores com produtos em maior destaque. Atrás do balcão, inacessíveis 

aos utentes, estão expostos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) para afeções 

comuns, suplementos alimentares e produtos sazonais. Esta zona também possui armários e gavetas 

utilizados para armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos.  

- Zona de receção de encomendas e armazenamento (Anexo I – Figuras 4 e 5): esta área possui 

um balcão contendo um computador, leitor de código de barras, impressoras, material de uso corrente 

e vários dossiers para arquivo de documentação. Existe um sistema de armários com prateleiras onde 

estão organizados por ordem alfabética os colírios, soluções orais e cutâneas, PCHC de baixa 

rotatividade e medicamentos genéricos (MG). Os xaropes, pós, ampolas, pomadas, supositórios, 

pílulas, produtos de protocolo da diabetes, medicamentos para utilização no sistema respiratório, 

medicamentos de uso veterinário, medicamentos de marca e alguns excedentes estão arrumados em 

módulos com gavetas devidamente identificadas.  
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- Gabinete de atendimento ao utente: este local destina-se à determinação de parâmetros 

bioquímicos, administração de injetáveis, realização de curativos ou observação de utentes com 

maior privacidade. 

- Armazém: nesta zona são armazenados os excedentes de produtos de venda livre adquiridos 

em grande quantidade, como PCHC e alguns MNSRM, e outros produtos volumosos como câmaras 

expansoras. Aqui encontra-se também o frigorífico, com temperatura controlada, onde são 

armazenados, por ordem alfabética, os medicamentos de frio. 

- Escritório da direção técnica: destinado a reuniões e assuntos burocráticos. É também aqui que 

estão armazenados os psicotrópicos e estupefacientes, em cofre fechado.  

- Instalações sanitárias. 

- Laboratório. 

 

1.2. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FCL é o Sifarma 2000®, comercializado pela Glintt. Este 

software permite realizar uma gestão sustentada das atividades desenvolvidas na farmácia, 

acompanhando todo o circuito do medicamento, desde a realização e receção de encomendas, gestão 

de devoluções e controlo de stocks e prazos de validade (PV) até à dispensa farmacêutica e faturação. 

Estão disponíveis fichas de produto para todos os produtos existentes na farmácia, com informação 

científica e técnica sobre os mesmos. É possível também elaborar fichas para cada utente, permitindo 

um atendimento mais rápido, seguro e eficaz, dado que ficam assim acessíveis os dados cedidos pelo 

utente e o histórico de compras do mesmo na FCL. Em adição, o correto preenchimento das fichas 

de utente assume grande importância na gestão farmacêutica. Embora já tivesse contactado um pouco 

com o Sifarma® nos estágios extracurriculares que efetuei durante o curso, este possui bastantes mais 

funcionalidades do que aquilo que esperava e que percebi num primeiro contacto. Ao longo da minha 

estadia na farmácia, fui aprendendo a utilizar algumas delas, de modo a maximizar o potencial do 

sistema informático. 

 

1.3. Fontes de informação 

A profissão farmacêutica pressupõe uma constante atualização e renovação dos conhecimentos. 

Para mim, em particular, que, quando iniciei o estágio, não conhecia grande parte dos produtos 

disponíveis e não tinha um extenso conhecimento sobre a legislação farmacêutica, as fontes de 

informação apresentaram-se como um recurso muito útil durante estes meses. Na FCL, estão 

disponíveis diversas fontes de informação certificadas e fidedignas, quer sob a forma de livros (como 

a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico), quer através da Internet (Infomed, Prontuário 

Terapêutico on-line e a própria informação científica disponível no Sifarma®). Destaco ainda o site 

da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED) – que possui uma 

secção de legislação farmacêutica compilada – e o Diário da República para consulta de informação 
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legislativa. É também possível contactar por via telefónica o Centro de Informação do Medicamento 

e Produtos de Saúde, um serviço disponibilizado pelo INFARMED. 

 

2. Encomendas e aprovisionamento 

 

2.1.  Fornecedores e aquisição de produtos 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis na FCL podem ser adquiridos através 

de distribuidores grossistas ou encomendados diretamente aos laboratórios. No dia-a-dia da farmácia 

é mais comum o recurso a fornecedores, estando as encomendas diretas aos laboratórios reservadas 

para aquisições de grandes quantidades, uma vez que apresentam, geralmente, melhores condições 

de compra. Referem-se maioritariamente a produtos de venda livre, como PCHC, MNSRM e 

dispositivos médicos, mas contemplam também alguns medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM). Estas encomendas são negociadas diretamente com os delegados comerciais de cada 

laboratório e encontram-se previamente planeadas para o período definido. A Artsana, o grupo 

NAOS, a L’Óreal e a GlaxoSmithKline são alguns dos laboratórios que trabalham diretamente com 

a FCL. 

As compras diárias têm como destino os armazéns grossistas; aqueles com maior expressão na 

FCL são a Alliance HealthCare e a Cooprofar, sendo que o primeiro é utilizado principalmente para 

MSRM e o segundo para produtos de venda livre. Pontualmente, recorre-se a um terceiro 

distribuidor, a OCP, essencialmente para produtos que se encontrem esgotados. O recurso a vários 

fornecedores diminui a probabilidade da ocorrência de ruturas de stock. A seleção dos fornecedores 

baseia-se em critérios como os preços praticados, o stock disponível, as condições comerciais 

definidas, a política de devoluções e a rapidez e qualidade dos serviços. Diariamente são recebidas 

na FCL, em horários definidos, três encomendas da Alliance HealthCare e duas da Cooprofar.  

A aquisição de produtos farmacêuticos a distribuidores grossistas pode ser realizada com 

recurso a três tipos de encomendas: 

- Encomendas diárias: é possível definir, no Sifarma®, o stock mínimo e máximo de cada 

produto existente na farmácia; o stock mínimo, quando atingido, funciona como ponto de encomenda 

– ou seja, o sistema informático direcciona o produto em questão para uma proposta de encomenda, 

que será posteriormente analisada pelo funcionário responsável antes de seguir para o distribuidor. 

Embora a definição das quantidades mínima e máxima seja um grande auxílio na gestão de stocks, a 

verificação das encomendas diárias é indispensável, sendo possível editar a quantidade a 

encomendar, eliminar ou adicionar produtos ou alterar o fornecedor consoante as condições 

comerciais apresentadas. Na FCL realizam-se duas encomendas diárias, uma ao final da manhã e a 

outra ao final do dia. 

- Encomendas instantâneas: podem ser realizadas no Sifarma®, por telefone ou na página web 

dos distribuidores. Realizam-se aquando da necessidade imediata de algum produto que não se 
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encontra em stock. Usualmente, esta situação acontece no seguimento do pedido de um utente 

durante o atendimento. É possível verificar no momento a disponibilidade do produto e, dado que 

este será entregue com a próxima encomenda do fornecedor respetivo, conhece-se a hora de chegada 

do produto à farmácia. É política da FCL realizar encomendas instantâneas imediatas para todos os 

pedidos de produtos que não se encontrem em stock, mesmo que esteja prevista a sua inclusão na 

encomenda diária. Existe ainda o Projeto Via Verde do Medicamento, que comporta uma encomenda 

instantânea especial, realizada no Sifarma®, disponível para alguns produtos rateados e acessível 

apenas perante apresentação de receita médica. 

- Encomendas manuais: realizam-se por via telefónica e destinam-se, principalmente, ao pedido 

de produtos rateados ou esgotados.  

No decorrer do estágio, realizei inúmeras encomendas instantâneas, principalmente no contexto 

do atendimento ao balcão. Também contactei vários fornecedores por via telefónica para 

esclarecimento de dúvidas ou pedido de produtos esgotados. Nunca fiquei responsável pela 

realização das encomendas diárias; contudo, assisti por diversas vezes a esta tarefa e foi-me explicado 

o seu mecanismo.  

 

2.2. Receção de encomendas 

As encomendas são entregues juntamente com uma fatura em duplicado ou, caso esta ainda não 

se encontre disponível, com um guia de remessa. Após verificação do remetente da encomenda e do 

número de volumes, a receção da mesma é realizada informaticamente no Sifarma®. As encomendas 

diárias e as encomendas instantâneas à Alliance HealthCare já existem no sistema; no caso das 

encomendas diretas a laboratórios e encomendas manuais, é necessário introduzir a encomenda 

manualmente para depois ser possível a sua receção. Na aquisição direta a laboratórios, antes deste 

processo realiza-se ainda a confirmação da nota de encomenda com a fatura e com o que foi 

efetivamente recebido. 

É introduzido no sistema o Código Nacional de Produto (CNP) de todas as unidades, 

manualmente ou através da leitura ótica do código de barras; durante este processo, verifica-se, para 

cada produto, a integridade da embalagem, o PV e, no caso de unidades com Preço Impresso na 

Cartonagem (PIC), o Preço de Venda ao Público (PVP). Se algum destes parâmetros for diferente do 

apresentado pelo software, apenas é atualizado caso o stock do produto esteja a zero, de modo a não 

afetar as unidades já existentes na farmácia. Os produtos com PIC alterado são identificados para 

que a atualização do PVP informático ocorra aquando da sua dispensa. É ainda importante realçar 

que os medicamentos de frio estão acondicionados em caixas térmicas facilmente identificáveis e 

devem ser imediatamente armazenados aquando da chegada da encomenda à FCL. 

Após passagem de todos os produtos, é necessário confirmar o número de unidades pedidas e 

recebidas com o descrito na fatura e introduzir os preços de faturação, de forma a conferir o valor 

total da encomenda. Posteriormente, os preços dos produtos de venda livre são definidos conforme 
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o descrito na secção 2.3. Aquando da finalização da receção da encomenda, o Sifarma® atualiza 

automaticamente o stock de todos os produtos. É possível transferir os esgotados para outro 

fornecedor e enviar esta informação ao INFARMED. O duplicado da fatura é assinado e datado por 

quem deu entrada da encomenda e devidamente arquivado em dossiers próprios, enquanto que o 

documento original é separado para posterior envio para a contabilidade. 

A receção de encomendas foi a primeira tarefa que realizei no estágio, logo no primeiro dia, e 

manteve-se até ao final do mesmo como uma das minhas atividades mais comuns. Foi fundamental 

para começar a conhecer os inúmeros medicamentos e produtos existentes na farmácia. Aprendi que 

a receção de encomendas pode ser uma grande fonte de erros, pelo que deve ser realizada com toda 

a atenção e rigor, tratando-se de uma das tarefas mais importantes na farmácia de oficina. 

 

2.3. Preços 

Nos produtos de venda livre, o preço é definido manualmente na farmácia, tendo em conta o 

preço de aquisição ao fornecedor, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e a margem de 

comercialização. As margens em vigor na FCL estão predefinidas e afixadas para que sejam 

conferidas e aplicadas aquando da receção dos produtos em questão. Além dos fatores acima 

mencionados, é também necessário ter em conta a rotatividade do produto, o seu volume de vendas 

e a competitividade do mercado. Assim, todos os preços devem ser ponderados individualmente, de 

modo a assegurar uma margem confortável para a farmácia e, simultaneamente, adaptada ao mercado 

real. Tive alguma dificuldade, no início do estágio, em entender todos os mecanismos por detrás do 

cálculo de um preço. Com o tempo e a prática, fiquei mais familiarizada com este método – durante 

a entrada de encomendas, verificava os preços e as margens em vigor e, caso algum não me parecesse 

estar bem aplicado, sugeria uma mudança a uma das pessoas responsáveis. 

 

2.4.  Armazenamento 

O armazenamento físico dos produtos é realizado de acordo com o descrito na secção 1.1. É 

fundamental que este ocorra de forma fluida e rigorosa, de modo a evitar erros de stock, a agilizar a 

dispensa dos produtos e a prevenir a caducidade dos PV. Neste âmbito, é aplicada a metodologia 

First Expires, First Out (FEFO), segundo a qual os produtos com menor PV devem ser armazenados 

em cima ou à frente, para que sejam retirados em primeiro lugar. O armazenamento de produtos foi 

também uma das primeiras tarefas que efetuei no estágio e que se manteve durante toda a sua duração. 

Foi essencial para ficar a conhecer os diversos locais de armazenamento, o que se torna indispensável 

para realizar qualquer tarefa inerente à farmácia, como, por exemplo, o atendimento ao balcão.  

As condições de temperatura e humidade são devidamente controladas segundo o definido por 

lei; o frigorífico que armazena os medicamentos de frio deve estar entre 2ºC e 8ºC e a restante área 

de armazenamento entre os 15ºC e os 25ºC – neste caso, as temperaturas são asseguradas através de 

um aparelho de ar condicionado. A humidade deve ser inferior a 60%. Estes fatores são 
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monitorizados através de termohigrómetros existentes no frigorífico, na zona de armazenamento e 

na zona de atendimento ao público [2]. Assisti e colaborei, mensalmente, na leitura dos dados obtidos 

pelos termohigrómetros e no arquivo da documentação dos mesmos. 

 

2.5.  Devoluções 

As devoluções a fornecedores podem ocorrer por vários motivos, sendo os mais comuns os erros 

na encomenda – tanto por parte da farmácia como do distribuidor –, a chegada de produtos 

danificados ou com prazo de validade demasiado curto, a própria caducidade do prazo de validade e 

a desistência do utente da compra de um produto encomendado especificamente para si. O processo 

de devolução é realizado informaticamente e culmina na emissão de uma nota de devolução em 

triplicado, que contém todos os dados referentes ao produto e à sua aquisição. Cabe ao fornecedor 

aceitar ou não a devolução; em todos os casos, o processo deve ser regularizado no Sifarma® aquando 

da chegada à farmácia da resposta proveniente do fornecedor. Na generalidade, esta é positiva e 

expressa-se pela emissão de uma nota de crédito ou por troca de produto. Este processo foi-me 

explicado no início do estágio e, a partir daí, realizei inúmeras devoluções e regularizações no 

Sifarma®. 

 

2.6.  Gestão de stocks e prazos de validade 

A gestão de stocks é um processo vital, uma vez que dele depende o correto funcionamento de 

todos os processos inerentes a farmácia de oficina. Deve ser garantido um stock suficiente para 

responder às necessidades dos utentes, sem, no entanto, acumular produtos com baixa rotatividade 

que podem resultar em prejuízo para a farmácia. A obtenção deste equilíbrio é, como tive 

oportunidade de constatar durante o estágio, um dos processos mais desafiantes na gestão 

farmacêutica. O Sifarma® é uma ferramenta muito útil neste âmbito, uma vez que permite, na ficha 

de cada produto, consultar o seu histórico de compras/vendas, estabelecer o stock mínimo e máximo 

a ter na farmácia e definir o fornecedor a que irá, por defeito, ser realizada a encomenda do produto. 

Além do histórico de rotatividade do produto e das condições comerciais, é também necessário ter 

em conta, por exemplo, o perfil dos utentes da farmácia, a época sazonal e as campanhas publicitárias 

existentes no momento. Em suma, cada produto exige uma análise pormenorizada e que contemple 

parâmetros como a sua procura e as condições de aquisição.  

Como mencionado na secção 2.1., alguns produtos farmacêuticos, como PCHC, oferecem 

melhores condições comerciais caso a sua aquisição seja realizada diretamente ao laboratório. Nestes 

casos, é imprescindível a correta ponderação das marcas com que a farmácia trabalha diretamente, 

uma vez que os produtos são geralmente adquiridos em grande quantidade, originando um stock 

avultado na farmácia que deve ser escoado gradualmente de modo a evitar prejuízos. A FCL integra 

também um grupo de compras que medeia as negociações com os distribuidores grossistas e a 

indústria farmacêutica, conseguindo, para alguns produtos, condições comerciais mais apelativas. 
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Os PV são controlados em dois momentos; em primeiro lugar, na receção do produto, através 

da comparação do PV existente no sistema com o do produto recebido. Caso exista stock na farmácia, 

o PV informático apenas deve ser alterado se for mais extenso do que o físico. Se não existir stock, 

este parâmetro deve sempre ser atualizado. Este processo foi-me explicado de imediato e esteve 

sempre presente na minha atividade na receção de encomendas, que desempenhei até ao final do 

estágio. O segundo momento de verificação de PV ocorre mensalmente, pela emissão e impressão 

da “Lista de Controlo de Prazos de Validade” através do Sifarma®, de que constam os produtos 

existentes na farmácia cujo PV expira nos próximos meses. Estes são localizados para verificação do 

PV; caso o parâmetro não corresponda, a ficha do produto é atualizada. Na FCL, os produtos com 

PV perto de expirar são devidamente identificados para que esta situação não passe despercebida 

aquando da sua dispensa. Existe também um local próprio onde são colocados produtos de menor 

rotatividade que podem ser incluídos no aconselhamento farmacêutico. Colaborei neste processo 

durante o estágio, embora nunca tenha ficado responsável pela sua realização. Durante a verificação 

mensal dos PV, o stock físico de cada produto também é confrontado com o stock informático. As 

discrepâncias detatadas são posteriormente corrigidas. No período de verão, que se caracteriza por 

um decréscimo no movimento, realiza-se gradualmente o inventário da farmácia, de modo a 

confirmar e acertar todos os stocks.  

 

3. Prescrição médica, receituário e faturação 

A receita médica consiste num documento através do qual profissionais de saúde devidamente 

autorizados e habilitados prescrevem medicamentos ou produtos farmacêuticos [3]. É possível 

dividir as prescrições em receitas manuais e receitas eletrónicas. As prescrições por via manual 

destinam-se atualmente apenas a casos excecionais: inadaptação do prescritor, falência informática, 

prescrição no domicílio e máximo de 40 receitas/mês. Em substituição deste método, têm vindo a ser 

gradualmente introduzidas no Sistema Nacional de Saúde (SNS) as prescrições por via eletrónica, de 

modo a aumentar a segurança, eficácia e agilidade no processo de prescrição e dispensa de 

medicamentos. Estas receitas podem apresentar-se em papel (materializadas) ou sem papel 

(desmaterializadas); o Despacho n.º 2935-B/2016, em vigor a partir de 1 de abril do mesmo ano, 

marcou o início da obrigatoriedade da prescrição sem papel, após a mesma já ter sido legislada em 

publicações anteriores [4] [5]. Assim, aquando do início do meu estágio, as receitas 

desmaterializadas já eram prática corrente e constituíram a grande maioria das prescrições com que 

contactei no atendimento ao público. Os dados necessários ao aviamento da receita apresentam-se, 

geralmente, na forma da guia de tratamento cedida ao utente ou em SMS enviada para o telemóvel 

do mesmo. Neste tipo de prescrição, não existe um limite de linhas por receita. Cada produto pode 

conter até 2 unidades, caso seja referente a um tratamento de curta duração, ou 6 unidades, em 

tratamentos prolongados. É também possível aviar a medicação gradualmente, sendo que o utente 

pode escolher os medicamentos que deseja comprar aquando de cada deslocação à farmácia. Estas 
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inovações proporcionam ao utente um maior controlo sobre a própria terapêutica e, para doentes 

crónicos, reduzem a frequência de consultas médicas para obtenção de prescrições. O processo de 

dispensa também é facilitado, uma vez que o sistema informático permite a confirmação de que os 

produtos aviados correspondem aos prescritos através da leitura do CNP, diminuindo drasticamente 

os erros de dispensa. Inicialmente, a grande desvantagem da prescrição eletrónica desmaterializada 

foi a impossibilidade da sua dispensa em casos de falência informática; atualmente, as guias de 

tratamento já possuem códigos específicos que permitem o contorno desta situação, embora estes 

não sejam ainda de uso generalizado. [6] 

A prescrição médica é obrigatoriamente efetuada através da Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa e deve incluir também a forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação, número de embalagens e posologia. Contudo, é possível, em determinadas situações, 

prescrever por nome comercial, através da indicação da marca ou do titular da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) do medicamento – esta situação verifica-se quando o medicamento 

em questão não possui medicamento genérico comparticipado ou quando existe uma justificação 

técnica do prescritor, que pode residir em 3 exceções: a) margem terapêutica estreita, b) reação 

adversa prévia ou c) tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Nos dois primeiros casos, 

apenas pode ser dispensado o produto constante da receita. Na exceção c), é possível dispensar um 

medicamento similar, desde que de preço inferior ao registado. [6] 

Estão definidos legalmente regimes de comparticipação de medicamentos e produtos 

farmacêuticos pelo Estado; existem diferentes escalões com base no tipo de patologia a que o 

medicamento se destina e no seu posicionamento no mercado. A comparticipação também depende 

do beneficiário, sendo que pensionistas com baixos rendimentos e utentes com determinadas 

patologias definidas em diplomas legais usufruem de regimes de comparticipação especiais. Além 

do SNS, existem outros subsistemas de saúde que podem estar responsáveis pelo pagamento de parte 

da comparticipação da receita; durante o meu estágio contactei, principalmente, com beneficiários 

do EDP-Sãvida®, o subsistema destinado a funcionários da EDP, devido à proximidade geográfica 

da farmácia com os postos médicos desta empresa.  

Assim, é imprescindível, no final de cada mês, verificar, organizar e enviar para conferência 

todo o receituário aviado na farmácia, para posterior receção do pagamento devido por parte das 

entidades comparticipantes. Nas prescrições com papel, é necessário imprimir no verso da receita o 

documento para faturação e organizar estas receitas em lotes de 30, de acordo com o subsistema de 

saúde responsável pela comparticipação. Nas prescrições eletrónicas desmaterializadas, o receituário 

é automaticamente organizado num único lote mensal, sem necessidades burocráticas, exceto quando 

existe algum regime de comparticipação especial – neste caso, é sempre impressa uma fatura para 

ser enviada para a entidade em questão. O receituário comparticipado pelo SNS é enviado para a 

Administração Regional de Saúde do Norte e o receituário com outros subsistemas comparticipantes 

é enviado para a ANF, que medeia a comunicação entre estes organismos e as farmácias. 
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Como tal, a conferência interna de todo o receituário e faturação é indispensável, de modo a 

evitar erros que possam comprometer o ato da dispensa ou o reembolso do valor comparticipado. A 

primeira verificação realiza-se na própria dispensa do medicamento, aquando da chegada da 

prescrição à farmácia; posteriormente, todo o receituário e faturação é verificado em duplicado, por 

duas colaboradoras da FCL. Nunca estive responsável por estas primeiras verificações, embora tenha 

assistido às mesmas; no entanto, realizei frequentemente a organização dos documentos por entidade 

e lote, tendo o cuidado de verificar novamente os elementos mais importantes das receitas e faturas. 

Após conferência de cada lote, procede-se à impressão do verbete identificativo do mesmo, que inclui 

o valor total das receitas em questão, o valor pago pelo utente e o valor da comparticipação. As 

receitas desmaterializadas vieram facilitar muito este processo; ainda assim, esta atividade ocupou 

algum tempo do meu estágio. É um procedimento extremamente importante, uma vez que dele 

depende não só a confirmação da correta dispensa farmacêutica como também o reembolso 

monetário devido à farmácia.  

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa farmacêutica marca a última etapa do circuito do medicamento em que existe 

intervenção direta por parte de um profissional de saúde; assim, é essencial garantir rigor e 

competência no desenrolar desta atividade, de modo a evitar erros e a fornecer ao utente toda a 

informação necessária acerca dos produtos dispensados. O contacto com os utentes é um dos 

procedimentos mais desafiantes em farmácia comunitária e consiste, na minha opinião, no maior 

contributo direto dos farmacêuticos para a sociedade. Na segunda semana de estágio, comecei a 

observar atendimentos com frequência e, após a terceira semana, iniciei o atendimento ao balcão de 

modo gradualmente mais autónomo. Contei, durante todo o período de estágio, com o apoio de todos 

os colaboradores da FCL nesta atividade, apoio esse que foi determinante na aquisição de confiança 

e agilidade durante o atendimento ao público. 

 

4.1.  Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, classificam-se como medicamentos sujeitos a receita 

médica aqueles que possam constituir um risco para a saúde do utente quando utilizados sem 

vigilância médica ou para fins e em quantidades diferentes das recomendadas; que contenham 

substâncias que não estão ainda bem estudadas ou que se destinam a ser administrados por via 

parentérica [3]. Assim, a dispensa de MSRM na farmácia deve estar dependente da apresentação de 

uma prescrição médica, de acordo com as regras já mencionadas na secção 3. No momento do 

atendimento, é fundamental efetuar uma primeira validação da prescrição, especialmente se esta for 

manual, tendo em atenção parâmetros como a validade, o número de unidades prescritas, a assinatura 

do médico prescritor e o organismo comparticipante. Cabe ao farmacêutico transmitir ao utente todas 
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as informações necessárias sobre a medicação dispensada, como a posologia, modo de administração 

e indicações terapêuticas.  

Durante o meu estágio dispensei inúmeros MSRM perante a apresentação de prescrições 

manuais ou eletrónicas. Um dos entraves que senti neste âmbito relacionou-se com a falta de 

conhecimento do nome comercial dos medicamentos, embora o sistema informático seja um bom 

auxílio neste parâmetro. Em adição, senti inicialmente alguma dificuldade em perceber e aplicar 

corretamente os inúmeros subsistemas de comparticipação existentes. 

Destaco a importância da promoção do uso racional do medicamento, ponto para que fui alertada 

logo no início do estágio; não são escassas as vezes em que somos abordados, ao balcão da farmácia, 

no sentido da dispensa de antibióticos, ansiolíticos ou antidepressivos sem prescrição. É fundamental 

alertar os utentes para os perigos do uso de certas substâncias sem vigilância médica; nestes casos, 

apresentava alternativas terapêuticas de venda livre e referenciava os utentes ao médico, de modo a 

obterem, caso necessário, receita médica para os medicamentos em questão. O número de pedidos 

de comprimidos de ibuprofeno a 600mg também me surpreendeu, uma vez que essa é a única 

dosagem sujeita a receita médica – no entanto, constatei que muitos utentes estão habituados a essa 

apresentação. Neste caso, é importante apresentar como alternativa o ibuprofeno 400mg, MNSRM 

de venda exclusiva em farmácia, e explicar que a única diferença prática entre as duas dosagens 

reside na posologia. 

 

4.1.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são MSRM sujeitos a controlo especial, por 

possuirem características que os tornam propícios a abuso medicamentoso e a utilização para fins 

ilegais. A lista de todas as substâncias sujeitas a este controlo está definida por lei [7]. Em farmácia 

comunitária, os psicotrópicos mais comuns são utilizados para o tratamento da dor e de distúrbios 

psiquiátricos/neurológicos como a hiperatividade e a epilepsia. 

O controlo de psicotrópicos e estupefacientes começa no momento da sua aquisição; estes 

chegam à farmácia embalados separadamente e acompanhados por um documento de requisição em 

duplicado. Dependendo do distribuidor, este documento pode chegar juntamente com a encomenda 

em questão ou apenas no final do mês. O duplicado deve ser assinado, carimbado e datado e enviado 

para o armazenista; o original permanece na farmácia durante pelo menos 3 anos. O armazenamento 

destes medicamentos é realizado à parte dos outros produtos, em cofre fechado. Têm que ser 

prescritos isoladamente e a sua dispensa realiza-se apenas perante a apresentação de receita médica. 

O sistema informático solicita automaticamente o preenchimento de dados relativos ao utente, ao 

médico prescritor e ao adquirente – este último tem também que apresentar um documento 

identificativo. No final da venda, é emitido um talão comprovativo que deve ser carimbado, assinado 

e datado pelo profissional que realizou a dispensa [4] [6]. Caso exista alguma receita materializada, 

esta deve ser fotocopiada e mantida na farmácia durante pelo menos 3 anos, juntamente com o 
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respetivo talão de venda. Todos os meses, é retirado do Sifarma® o registo de vendas de psicotrópicos 

para posterior comparação com os talões de dispensa e envio para o INFARMED por e-mail. No 

decorrer do estágio, tive a oportunidade de observar todo este processo; realizei ativamente a 

dispensa de medicamentos psicotrópicos, embora em número reduzido, e acompanhei o diretor 

técnico nos procedimentos mensais acima descritos. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

São MNSRM aqueles que, por não possuírem as características mencionadas na secção 4.1., não 

necessitam de prescrição médica para serem adquiridos. Existem, no entanto, MNSRM de dispensa 

exclusiva em farmácia, por apresentarem um perfil de segurança ou indicações terapêuticas que 

careçam de intervenção de um profissional de saúde qualificado, após consulta de protocolos de 

dispensa [3]. 

Estes medicamentos destinam-se, geralmente, ao tratamento ou alívio de sintomas de situações 

passageiras e sem gravidade. É nesta área que a intervenção farmacêutica assume maior importância, 

uma vez que o farmacêutico é o único profissional de saúde entre o utente e a medicação. Assim, é 

indispensável, no momento da dispensa, recolher toda a informação necessária sobre o paciente e os 

sintomas que apresenta, de modo a realizar um correto aconselhamento farmacêutico ou, em 

situações mais graves, a referenciação ao médico.  

No decorrer do estágio, particularmente no atendimento ao público, fui confrontada com 

inúmeras solicitações de dispensa de MNSRM. Estas situações constituíram um dos maiores desafios 

com que me deparei, devido à grande oferta disponível na farmácia e à necessidade de questionar o 

utente em relação aos sintomas apresentados, a outras patologias e a medicação habitual, de modo a 

garantir que a dispensa era feita com segurança. No início do estágio, em março/abril, eram muito 

comuns as gripes, constipações e situações de tosse com e sem expetoração. Assim, destaco alguns 

exemplos de medicamentos que dispensei com frequência: antigripais, como Cêgripe® e Griponal®, 

analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios (Aspirina®, Ben-U-Ron®, Brufen®, etc, bem como os 

respetivos genéricos), antitússicos em diversas apresentações (Fluimucil®, Bisoltussin®, Bissolvon®, 

Bronchodual®...) e pastilhas para a garganta (como Strepfen®, Stepsils® e Mebocaína®). Com o 

chegar da primavera e das alergias, tornaram-se mais comuns os anti-histamínicos orais (como o 

Telfast®), sprays para o corrimento e congestão nasal, colírios para a conjuntivite alérgica e 

inaladores contendo corticóides destinados ao tratamento da rinite (Flonaze®). Na altura de maior 

calor, ganharam destaque os produtos para queimaduras solares e picadas de insetos (Biafine®, 

Caladryl®, Fenistil®). Ao longo de todo o período de estágio, dispensei também com frequência 

produtos para dores musculares ou articulares, como Voltaren® e Reumon®. Os transtornos do foro 

intestinal também são muito comuns ao balcão da farmácia; para situações de obstipação, dispensei 

produtos como Laevolac®, Dulcosoft® e Microlax® e, para situações de diarreia intensa, Imodium 

Rapid®, tendo sempre o cuidado de aconselhar também um probiótico e reposição de líquidos e 
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eletrólitos. Tentei, em cada atendimento, acompanhar a venda de MNSRM com as informações 

necessárias relativamente ao produto e o aconselhamento não farmacológico devido. 

 

4.3. Produtos de cosmética e higiene corporal 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal têm como finalidade “limpar, perfumar, modificar 

o aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores corporais” das diversas superfícies 

do corpo humano [8]. Apresentam uma enorme importância no panorama atual da farmácia 

comunitária, não só pela sua rentabilidade económica mas também pelo grande volume de procura 

de que são alvo por parte dos utentes, devido à crescente preocupação social com a saúde e a 

aparência. Assim, surgem como produtos de excelência no que diz respeito ao aconselhamento 

farmacêutico.  

A maior parte dos PCHC existentes na farmácia estão expostos em lineares na zona de 

atendimento da FCL. Respetivamente aos produtos de higiene e hidratação corporal ou destinados a 

tratar certas condições da pele, destacam-se a Bioderma, Uriage, La Roche Posay, Vichy e Lierac. 

Neste âmbito, a maior procura regista-se pelos utentes do sexo feminino e prende-se principalmente 

com hidratantes, soluções de limpeza facial como águas micelares, produtos anti-envelhecimento e 

produtos para o acne, manchas ou rosácea. Também são bastante procurados os produtos específicos 

para patologias dermatológicas como a psoríase, dermatite seborreica e dermatite atópica. Os 

protetores solares têm uma enorme expressão nos meses mais quentes e tive a oportunidade de 

dispensar inúmeros produtos deste género, tendo o cuidado de adaptar o aconselhamento às 

necessidades e expetativas de cada utente. No que concerne à área capilar, as marcas com maior 

presença são a Phyto, Klorane, Vichy e o laboratório Biorga; os produtos com maior volume de 

vendas são champôs variados e produtos para a queda de cabelo. Outros PCHC com destaque na 

FCL são os de higiene íntima e os de higiene oral – estes últimos apresentam particular importância 

devido à grande proximidade da farmácia com uma clínica dentária. São muito procurados os 

colutórios, pastas dentífricas para gengivas sensíveis e produtos para pequenas afeções bucais como 

aftas. 

O aconselhamento farmacêutico na área dos PCHC é particularmente delicado, uma vez que é 

necessário considerar as características fisiológicas de cada utente, as suas expetativas, o seu poder 

de compra e a rentabilidade dos produtos para a farmácia; em adição, existe uma grande oferta no 

mercado. Assim, esta foi uma das áreas em que senti mais dificuldades no início do estágio e que se 

manteve desafiante durante toda a duração do mesmo. Contudo, tive a oportunidade de fomentar os 

meus conhecimentos através de formações, da leitura de material científico e, principalmente, da 

ajuda dos colaboradores da FCL.  

 

4.4. Produtos para alimentação especial e suplementos alimentares 
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Os produtos dietéticos para alimentação especial destinam-se a situações específicas como 

anomalias metabólicas e doenças graves ou a grupos particulares de utentes, como bebés e idosos. 

Na FCL, os produtos desta categoria presentes em maior quantidade e variedade são as papas e leites 

para lactentes (nomeadamente das marcas NAN® e Aptamil®). Estão também disponíveis, embora em 

pequena quantidade, alimentos dietéticos para fins medicinais específicos (Fresubin®, Nutricia®, 

Resource®), que se destinam a evitar a desnutrição em pacientes cuja alimentação normal está 

limitada. No decorrer do estágio, dispensei com alguma frequência produtos para lactentes; a minha 

maior dificuldade consistiu no aconselhamento de leites com características especiais, como os 

hidrolisados, hipoalergénicos ou sem lactose. No entanto, a maior parte dos utentes realizava já um 

pedido específico, na continuidade da alimentação que a criança já estava a realizar. Respetivamente 

a alimentos dietéticos para fins medicinais específicos, embora não tenha dispensado nenhum, tive a 

oportunidade de esclarecer alguns utentes que solicitaram informações sobre estes produtos. 

Os suplementos alimentares, por sua vez, destinam-se a complementar, e nunca a substituir, um 

regime alimentar normal e saudável. No decorrer do estágio, constatei que são maioritariamente 

procurados para suprir certas carências nutritivas, para combater situações de fadiga e para obtenção 

de efeitos como a aceleração do metabolismo e a preparação da pele para o sol. Apresentam-se ainda 

como alternativas úteis no âmbito do aconselhamento farmacêutico em algumas áreas, como a queda 

de cabelo e as cistites. São exemplos de marcas com que contactei bastante a Viterra®, Centrum®, 

Depuralina®, Ecophane®, BioAtivo® e vários suplementos de magnésio (como Magnesona® e 

MagnesiumOK®). No momento da dispensa de suplementos alimentares, é importante informar o 

utente que estes não substituem uma alimentação saudável e variada; no caso particular dos 

suplementos para perda de peso, tive o cuidado de aconselhar a prática de exercício físico como 

complemento de uma dieta equilibrada. 

 

4.5. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são produtos sem ação farmacológica, imunológica ou metabólica que 

se destinam a diagnosticar, prevenir, controlar, tratar ou atenuar uma condição fisiológica [9]. Estão 

enquadrados em diferentes classes de risco, tendo em conta fatores como a duração de contacto com 

o corpo humano, o local anatómico de utilização e a invasibilidade. A farmácia comunitária possui 

uma grande variedade deste tipo de produtos, sendo que destaco como aqueles com que mais 

contactei os produtos de protocolo da diabetes (como tiras e lancetas para controlo da glicemia), 

preservativos, testes de gravidez, produtos ortopédicos como meias de compressão, material de penso 

e termómetros. 

 

4.6. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Os medicamentos e produtos para uso veterinário não têm ainda uma grande expressão em 

farmácia comunitária; no caso da FCL, o stock disponível não é avultado, uma vez que a procura não 
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o justifica. Contudo, a farmácia trabalha em colaboração com uma empresa veterinária, de modo a 

procurar satisfazer dúvidas e pedidos pontuais de utentes. No quotidiano da farmácia, os produtos 

mais presentes são os desparasitantes internos e externos e os anticoncecionais. Esta área representa 

uma lacuna nos meus conhecimentos, o que me deixou reticente nos primeiros atendimentos em que 

contactei com estes artigos. Com o decorrer do estágio e a frequência de uma formação sobre 

parasitas externos em animais de companhia, fiquei um pouco mais familiarizada com os produtos 

de uso veterinário existentes na farmácia, o que me permitiu realizar algum aconselhamento 

farmacêutico neste âmbito, embora ainda hoje não me sinta à vontade nesta tarefa. 

 

4.7. Outros  

Os medicamentos manipulados pretendem ajustar-se à terapêutica individualizada de cada 

utente, de acordo com a sua fisiopatologia e metabolismo. São particularmente utilizados em 

pediatria, uma vez que muitas fórmulas existentes no mercado ainda não estão adaptadas ao uso 

pediátrico. Durante o estágio, não contactei com a produção de medicamentos manipulados, já que a 

FCL não realiza este tipo de serviço. Os pedidos são bastante pontuais e são reencaminhados para a 

Farmácia dos Clérigos. Realizei esta tarefa perante o pedido de alguns utentes e tive oportunidade de 

adquirir conhecimentos sobre as regras de prescrição e o sistema de comparticipação destes 

medicamentos.  

Os medicamentos homeopáticos não têm uma presença expressiva na FCL e são 

maioritariamente dispensados por pedido direto do utente aquando do atendimento. No entanto, 

aconselhei alguns destes produtos, como o calmante Sedatif® e o antitússico Stodal®, quando o utente 

não queria terapêutica farmacológica e demonstrava vontade de utilizar um produto homeopático. 

Outro tipo de artigos presentes na FCL são os produtos de puericultura e os produtos 

ortopédicos. Os produtos de puericultura possuem um linear próprio na zona de atendimento, 

juntamente com os PCHC infantis e os produtos destinados a grávidas; tive oportunidade de 

dispensar alguns destes produtos, como toalhitas, biberões e chupetas, embora em pequena 

quantidade. Os produtos ortopédicos têm alguma expressão, nomeadamente a nível de apoios para 

membros partidos, colares cervicais, membros elásticos e meias de descanso e compressão. 

Surpreendeu-me, no início do estágio, a complexidade da dispensa de meias de compressão, devido 

à necessidade de efetuar várias medições corporais no utente e à grande variedade existente. É 

necessário, muitas vezes, contactar empresas especializadas de modo a pedir meias com dimensões 

específicas, por vezes até feitas por medida para o utente em questão.  

 

5. Serviços adicionais prestados na Farmácia 

Um dos serviços de excelência em farmácia comunitária é a determinação de parâmetros físicos 

e bioquímicos. As farmácias são, na maioria das vezes, o local mais prático e acessível para os utentes 

realizarem este tipo de medições, com a vantagem de serem acompanhados por profissionais de saúde 
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devidamente qualificados para a realização dos testes e a interpretação dos resultados. A FCL possui 

uma balança para determinação do peso e altura e um tensiómetro eletrónico para determinação da 

pressão arterial. Contudo, caso seja da preferência do utente, este parâmetro pode também ser medido 

utilizando um esfingmomanómetro de braço. Relativamente aos parâmetros bioquímicos, a FCL 

disponibiliza a medição da glicemia capilar e do colesterol total, através de dispositivos automáticos 

que exigem uma pequena quantidade de sangue, obtida, por sua vez, por punção capilar com lanceta.  

No decorrer do MICF, tive a oportunidade de aprender a efetuar estas medições corretamente, através 

de informação teórica e também da participação em diversos rastreios. Assim, no estágio, apliquei 

os conhecimentos já adquiridos, tendo o cuidado de, no final de cada determinação, interpretar o 

resultado com o utente, esclarecendo o seu significado. Para tal, é fundamental questionar os utentes 

sobre o seu estilo de vida, possíveis patologias e medicação efetuada. Foi no decorrer desta tarefa 

que idealizei o meu primeiro projeto na FCL, um rastreio cardiovascular. 

A FCL também faz a administração pontual de alguns injetáveis, nomeadamente a vacina da 

gripe. Contudo, e uma vez que não possuo o curso de administração de injetáveis, não desempenhei 

este serviço.  

Outra tarefa transversal à farmácia de oficina passa pela recolha de medicamentos fora do prazo 

ou não utilizados para a VALORMED, contribuindo para a sensibilização dos utentes para esta 

problemática ambiental. No decorrer do estágio, efetuei diversas vezes a receção de medicamentos 

ao balcão, o fecho dos contentores VALORMED e a sua preparação para a recolha por parte de um 

distribuidor grossista. 

 

6. Gestão de qualidade 

O início do estágio coincidiu com a implementação na FCL do sistema kaizen, um processo de 

gestão de qualidade baseado na melhoria contínua através de pequenas mudanças diárias que 

resultam, a longo prazo, em alterações significativas. Assim, tive oportunidade de assistir e colaborar, 

ao longo destes meses, numa série de procedimentos que foram tornando a farmácia num local mais 

organizado, não só para quem a visita mas, principalmente, para os seus colaboradores. Pude 

observar o impacto que as pequenas mudanças implementadas tiveram, por exemplo, na 

comunicação interna e externa, na organização física e na qualidade e quantidade de sell out. 

Enquanto estagiária, fui integrada neste sistema desde o início, tanto no processo de brainstorming 

contínuo como na execução de algumas tarefas decorrentes das melhorias sugeridas: são exemplos a 

criação de uma área com produtos rebatíveis no Cartão Saúda, a organização de amostras e a 

rotulagem dos genéricos de acordo com o laboratório mais rentável para a farmácia. 

 

7. Marketing farmacêutico 

Os processos inerentes ao marketing têm vindo a ganhar uma importância crescente em farmácia 

comunitária, de modo a maximizar a rentabilidade do negócio e a cimentar o lugar de cada farmácia 
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no mercado. Num ambiente tão competitivo como é o do centro do Porto, em que inúmeros 

estabelecimentos têm vindo a adotar estratégias agressivas de marketing, torna-se ainda mais 

relevante para cada farmácia a implementação de meios e métodos de promoção através de recursos 

que vão desde as redes sociais (como o Facebook) às montras. Esta noção foi-me imposta ao longo 

do estágio e, neste âmbito, tive oportunidade de colaborar na idealização e implementação de 

campanhas temáticas, na elaboração de imagens promocionais ou informativas e na realização de 

montras. No Anexo II, apresento alguns exemplos das atividades desenvolvidas durante estes meses. 

 

8. Atividades complementares/Formações 

Durante os meses de estágio na FCL, pude assistir a inúmeras formações científicas, tanto por 

iniciativa própria como através de vagas fornecidas à farmácia. Estas ações, por estarem mais 

direccionadas para o trabalho de dia-a-dia em farmácia comunitária e para aconselhamento 

farmacêutico ao balcão, foram extremamente úteis para a minha formação. Contribuiram para 

fomentar os meus conhecimentos nas temáticas abordadas e, simultaneamente, deram-me a conhecer 

os produtos que efetivamente existem na farmácia e estão disponíveis para aconselhamento e 

dispensa. Segue-se uma tabela-resumo das formações que frequentei durante os quatro meses e meio 

de estágio, com os certificados já disponíveis representados no Anexo III: 

Tabela 2: Formações frequentadas durante o estágio. 

Formação Local Duração Data 

Curso geral Bioderma Hotel Porto Palácio 7 horas 07/03/17 

Laboratório Biorga – gama capilar: 

Ecophane, Cystiphane e Sebophane 

Hotel Mercure Gaia 3 horas 21/03/17 

Abordagem ao tratamento de feridas - O 

impacto da ferida aguda: queimaduras e 

feridas traumáticas 

Instalações da 

Cooprofar 

2 horas 19/04/17 

Isdin – proteção solar e gama Uréadin Bessa Hotel 2 horas 20/04/17 

Elancyl Instalações da Pierre 

Fabre Porto 

3,5 horas 17/05/17 

Anthelios – Formação TOP SECRET Hotel Vila Galé Porto 2,5 horas 29/05/17 

Parasitas externos nos animais de 

companhia 

Instalações da 

Cooprofar 

2 horas 06/06/17 
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Temas desenvolvidos 

 

I. Risco Cardiovascular 

 

1. Enquadramento e objetivos 

No decorrer do meu estágio na FCL, constatei o enorme volume de prescrições direccionadas 

para as patologias de foro cardiovascular. Tanto no momento da dispensa de medicamentos como 

aquando da determinação de parâmetros, fui percebendo que a informação relativa a doenças 

cardiovasculares era escassa – muitos utentes, mesmo sabendo para que se destinava a medicação 

que tomavam, não tinham noção do porquê de a fazerem e de como poderiam reduzir globalmente o 

seu risco cardiovascular. Em adição, a FCL tem um grande volume de utentes jovens ou de meia-

idade, que frequentam a farmácia por trabalharem perto das suas instalações. Foi a pensar não só nos 

utentes polimedicados, tipicamente mais idosos, mas também nestes utentes mais jovens, em que a 

prevenção e alteração do estilo de vida pode ter um maior impacto, que idealizei a organização de 

um rastreio cardiovascular. A decorrer na última semana de maio, o mês do coração, o rastreio 

disponibilizou de forma gratuita a determinação do peso e altura – acompanhada do cálculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC) –, pressão arterial, glicemia capilar e colesterol total.  

Os objetivos deste projeto centram-se, essencialmente, na sensibilização da população para a 

questão das doenças cardiovasculares e na transmissão personalizada de medidas e comportamentos 

a adotar para diminuir o risco da sua ocorrência. Será também realizada uma caracterização do estado 

cardiovascular global da amostra através da análise dos dados recolhidos no rastreio. Em adição, a 

realização de um rastreio gratuito, com acompanhamento individual por um elemento da equipa da 

farmácia, pretende reforçar a fidelização dos utentes à FCL, o seu papel ativo na comunidade e o 

compromisso da mesma na promoção da saúde pública. 

 

2. Introdução 

Em 2015, 29,7% dos óbitos registados em Portugal deveram-se a doenças do aparelho 

circulatório. [10] A nível global, esta percentagem estende-se até aos 31%, correspondendo a cerca 

de 17,7 milhões de mortes. [11] Seguidas pelos tumores malignos, as doenças cardiovasculares 

(DCV) ainda representam, assim, a principal causa de morte em todo o mundo. Contudo, a maior 

parte das patologias cardiovasculares podem ser prevenidas, em certa extensão, através da exclusão 

de comportamentos de risco como o excesso de peso, a inatividade física e o uso de tabaco. Para tal, 

é indispensável a educação e sensibilização da população para esta problemática. 
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3. Fisiopatologia e patogénese das doenças cardiovasculares 

As DCV apresentam-se como um grupo de doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos 

e estão intimamente relacionadas com a aterosclerose, uma inflamação crónica resultante da 

acumulação de lípidos e elementos fibrosos nas artérias. O endotélio, através de junções tight 

intercelulares, funciona como uma barreira permeável seletiva entre os vasos e os tecidos. [12] As 

células endoteliais das zonas tubulares das artérias, onde o fluxo sanguíneo é laminar e uniforme, são 

elipsóides e têm uma estrutura organizada. Nas zonas de curvatura, em contraste, o maior stress 

hemodinâmico faz com que as células não tenham forma nem organização definidas. Esta 

característica aumenta a permeabilidade celular a macromoléculas, tornando as regiões referidas 

mais propensas à formação de lesões. Explica-se, assim, a maior susceptibilidade de certas artérias, 

como as coronárias, à aterosclerose. [12, 13] O processo aterosclerótico surge, deste modo, com a 

acumulação de Low Density Lipoproteins (LDL) na matriz subendotelial através de difusão passiva 

pelas junções intercelulares. A retenção destas moléculas na parede vascular resulta da interação 

entre a apolipoproteína B (apoB), um constituinte das LDL, e os proteoglicanos da matriz; 

consequentemente, outras moléculas contendo apoB, como a lipoproteína (a), também possuem 

características aterogénicas. [12] 

As LDL na parede celular sofrem vários processos de modificação, de entre os quais se destaca 

a oxidação lipídica. As partículas oxidadas inibem a produção de óxido nítrico (NO) – um mediador 

que, quando proveniente da NO sintase endotelial, possui propriedades anti-aterogénicas como a 

indução de vasodilatação –, e, em adição, estimulam as células endoteliais a produzir uma variedade 

de moléculas proinflamatórias. [12, 13] Assim, monócitos e linfócitos penetram na parede vascular, 

num processo mediado por moléculas de adesão e fatores quimiotáticos – destes, os mais importantes 

são as LDL oxidadas e a Monocyte Chemotactic Protein-1 (MCP-1), uma proteína que se encontra, 

juntamente com o seu recetor, sobreexpressa em situações de aterosclerose. [13] Os leucócitos 

recrutados, juntamente com as células endoteliais, produzem espécies reativas de oxigénio que 

agravam a oxidação das LDL já existentes no local da lesão. Adicionalmente, várias enzimas também 

intervêm no processo – por exemplo, a mieloperoxidase produz espécies altamente reativas, como o 

ácido hipocloroso, e a esfingomielinase promove a agregação das lipoproteínas, conduzindo a uma 

maior retenção das mesmas. [12] 

As LDL modificadas são posteriormente fagocitadas pelos macrófagos após reconhecimento 

por recetores scavenger existentes nos mesmos. A expressão destes recetores é regulada por citocinas 

como o fator de necrose tumoral α (TNF-α) e o interferão γ (IFN-γ) e por fatores de transcrição cujos 

ligandos incluem ácidos gordos oxidados. [12] O processo de fagocitose descrito conduz à formação 

de foam cells ou células espumosas, macrófagos com uma grande quantidade de ésteres de colesterol, 

e a acumulação destas células na zona subendotelial dos vasos constitui a lesão inicial do processo 

de aterosclerose. Posteriormente, os macrófagos e linfócitos T secretam citocinas e fatores de 

crescimento que desempenham um papel importante na proliferação e migração de células do 
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músculo liso e na produção de matriz extracelular. Estas células têm propriedades protetoras e são 

recrutadas com o objetivo de estabilizar a lesão. [13] Formam-se, através destas substâncias, placas 

fibrosas constituídas por uma massa de células do músculo liso e matriz extracelular de tecido 

conjuntivo a envolver um núcleo constituído maioritariamente por lípidos, foam cells e detritos 

celulares resultantes da morte das mesmas. As placas, com o tempo, podem tornar-se 

progressivamente mais complexas, conforme surgem processos como a calcificação, ulceração 

superficial e vascularização das lesões. [12, 13] Todos estes processos funcionam também como 

marcadores de trombogénese. [13] 

O processo de formação de lesões ateroscleróticas é de evolução lenta e pode estender-se durante 

anos. Embora contribua para a diminuição do fluxo sanguíneo e resultante isquemia tecidual, a 

aterosclerose isolada raramente traz consequências fatais. Contudo, a complicação clínica mais 

recorrente desta condição prende-se com a erosão e ruptura das placas fibrosas, formando trombos 

ou coágulos sanguíneos que podem originar a oclusão de uma artéria; surgem, assim, eventos 

cardiovasculares agudos como o enfarte agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral. Pensa-

se que a ocorrência destes eventos depende, em grande parte, da composição e vulnerabilidade da 

placa fibrosa – placas com maior quantidade de foam cells e uma camada mais fina de matriz 

extracelular tendem a ser mais vulneráveis, visto que se rompem da parede arterial com maior 

facilidade. Os leucócitos na zona da lesão produzem enzimas proteolíticas que inibem a produção da 

matriz extracelular e degradam a mesma. Em adição, juntamente com as células musculares lisas, 

produzem fator tecidular, que ativa posteriormente a cascata de coagulação. A inflamação está, mais 

uma vez, intimamente relacionada com a ocorrência de tromboses. [12, 13] A rutura das placas, 

através da exposição do tecido endotelial, funciona ainda como um estímulo para a ativação 

plaquetária e a produção de fibrina, que, por sua vez, estabiliza a agregação das plaquetas no trombo. 

Aproximadamente 76% de todos os eventos coronários fatais têm origem na ruptura da placa 

aterosclerótica. [13] 

 

4. Fatores de risco cardiovascular 

O processo de desenvolvimento da placa aterosclerótica inicia-se, habitualmente, na 

adolescência e estende-se ao longo de muitos anos. Embora este decorra de forma semelhante em 

todos os indivíduos, a velocidade a que o faz é muito superior em pacientes com determinados fatores 

de risco que afetam, por exemplo, a concentração de LDL e o decurso da inflamação. [14] A maior 

parte destes fatores de risco são modificáveis – podem ser controlados, tratados ou alterados. 

1. Hipertensão arterial (HTA). A HTA afeta cerca de 970 milhões de pessoas em todo o 

mundo e é considerada uma das principais causas de morte prematura. Ao circular com 

maior pressão nos vasos sanguíneos, o sangue danifica-os, agravando a inflamação 

decorrente da aterosclerose. Em acréscimo, a maior fragilidade da parede arterial origina 

possíveis aneurismas e aumenta o risco de formação de trombos. Esta doença pode ser 
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de etiologia desconhecida – hipertensão essencial – ou secundária a outras condições de 

saúde ou medicação. Em ambos os casos, é maioritariamente silenciosa, não 

apresentando quaisquer sintomas identificativos até surgir uma complicação grave, pelo 

que a sua monitorização está dependente do controlo dos valores de pressão arterial. [15] 

2. Dislipidemia. Concentrações elevadas de colesterol total são anualmente responsáveis 

por 2,6 milhões de óbitos e 29,7 milhões de Disability Adjusted Life Years (DALY) (2% 

do total). [15] O maior responsável por este facto é o colesterol contido nas LDL, que 

representa o único fator de risco cardiovascular capaz, por si só, de iniciar o processo de 

aterosclerose. [13] Hoje, através de estudos epidemiológicos, sabe-se que os níveis de 

LDL-C representam um eficaz marcador de risco cardiovascular desde a adolescência e 

que a sua diminuição tem impacto imediato na incidência de DCV. As High Density 

Lipoproteins (HDL), em contraste, desempenham um papel protetor – estima-se que o 

acréscimo de 1mg/dL na sua concentração esteja associado com uma diminuição do risco 

cardiovascular de cerca de 2% nos homens e 3% nas mulheres. [16] O principal 

mecanismo protetor das HDL é o “transporte inverso” do colesterol, em que estas 

partículas removem o excesso de colesterol dos tecidos periféricos, incluindo os vasos 

sanguíneos, abrandando assim o desenvolvimento da placa. Além disso, têm a 

capacidade de inibir as modificações oxidativas das LDL, devido, em parte, à presença 

de enzimas que degradam fosfolípidos oxidados. [12, 13] Já os triglicerídeos, embora 

não sejam diretamente aterogénicos, representam também um importante biomarcador 

de risco cardiovascular, devido à sua associação com partículas remanescentes 

aterogénicas. [17] 

3. Diabetes mellitus. A tolerância diminuída à glicose aumenta cerca de duas vezes o risco 

de desenvolver DCV; na presença de diabetes, este risco pode aumentar até quatro vezes. 

[16] Os níveis descontrolados de glucose no sangue danificam os vasos sanguíneos, 

tornando-os mais vulneráveis aos danos causados pela aterosclerose e hipertensão. [15] 

O processo inflamatório também se vê agravado, devido à formação de produtos finais 

de glicação avançada, que interagem com os recetores endoteliais. [12] Em adição, a 

doença está associada a uma maior probabilidade de hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, baixas concentrações de LDL-C, hipertensão arterial e obesidade, 

todos estes fatores de risco cardiovascular isolados. [15, 16]  

4. Tabagismo. Os fumadores – mesmo que passivos – apresentam um risco aumentado de 

ocorrência de eventos cardiovasculares fatais. Este risco está relacionado com o número 

de cigarros diários e diminui rapidamente após a cessação tabágica – após cinco anos 

sem fumar, o risco cardiovascular desce para cerca de metade; quinze anos depois, o 

risco é equivalente ao de alguém que nunca tenha fumado. O tabaco apresenta-se, assim, 

como um dos mais importantes e influentes fatores de risco modificáveis, essencialmente 
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pela sua evitabilidade. [15, 18] O fumo do tabaco, após absorvido, possui componentes 

que danificam o endotélio vascular, aumentam a deposição de gordura nas artérias e 

promovem a coagulação sanguínea. A nicotina, devido à sua ação nos recetores 

nicotínicos, tem a capacidade de aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, 

enquanto que o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, limitando o transporte de 

oxigénio no sangue. [19] 

5. Sedentarismo. O risco relativo de ocorrência de um evento cardiovascular fatal para um 

indivíduo sedentário é, em comparação com um indivíduo ativo, cerca de 1.9. [16] O 

exercício físico tem um efeito protetor através da regulação do peso e da diminuição da 

resistência à insulina; apresenta resultados benéficos nos níveis de pressão arterial, 

colesterol, triglicerídeos, glucose, coagulação sanguínea e inflamação, além de melhorar 

a saúde dos vasos sanguíneos e promover a circulação. Cerca de meia hora diária de 

atividade física, cinco dias por semana, é suficiente para reduzir o risco cardiovascular 

em cerca de 30%. [15] 

6. Obesidade. A obesidade representa uma desordem metabólica crónica associada a 

inúmeras comorbilidades, entre elas as doenças cardiovasculares. A acumulação de 

tecido adiposo, especialmente na zona abdominal, acarreta alterações metabólicas várias, 

bem como adaptações na estrutura e função cardíaca, que afetam parâmetros como a 

pressão arterial, a concentração de colesterol no sangue e a resistência à insulina. Assim, 

a prevenção e controlo do excesso de peso tanto em adultos como em crianças é um fator 

chave na prevenção de DCV. [15, 16] 

7. Dieta. A dieta tem um papel crucial no desenvolvimento e prevenção de eventos 

cardiovasculares. As gorduras saturadas e trans aumentam os níveis de colesterol no 

sangue, devendo ser reduzidas e substituídas por gorduras insaturadas e ácidos gordos 

essenciais presentes no peixe, frutos secos, sementes e vegetais; estes compostos ajudam 

a regular o metabolismo lipídico e possuem vários efeitos protetores a nível 

cardiovascular. [15, 20] O sódio, através do seu papel no desenvolvimento de 

hipertensão arterial, também contribui para um aumento do risco. Já o álcool, em 

moderação, parece reduzir o risco cardiovascular; contudo, o seu abuso demonstra 

efeitos nefastos, uma vez que o etanol apresenta toxicidade cardíaca e contribui, por 

exemplo, para a desregulação dos triglicerídeos, pressão arterial e peso corporal. As 

frutas e os vegetais, por sua vez, têm características protetoras, diminuindo o stress 

oxidativo e a pressão arterial e melhorando o perfil lipídico e a sensibilidade à insulina. 

[15, 21] Os cereais integrais devem ser previlegiados por possuirem ácido fólico, 

vitaminas do complexo B e fibras, compostos com efeitos benéficos no sistema 

cardiovascular. [15] 
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8. Stress. Além de tornar mais frequente a adoção de hábitos nefastos que consistem por si 

só em fatores de risco, como o tabagismo e o consumo de álcool, o stress afeta todo o 

metabolismo, podendo originar alterações no sistema nervoso e cardiovascular que 

contribuem negativamente para o desenvolvimento de DCV. [15] 

Além dos fatores clássicos supracitados, existem também biomarcadores de risco cardiovascular 

que se apresentam, hoje, como fatores de risco emergentes, por possibilitarem um acompanhamento 

específico e individualizado. Embora a maior parte dos eventos cardiovasculares possam ser 

atribuídos a um ou vários fatores de risco major, existe uma percentagem significativa destes eventos 

que ocorre na ausência de fatores de risco tradicionais. O seu diagnóstico numa fase precoce da 

doença pode ajudar a prevenir o agravamento da mesma. Em adição, estes biomarcadores ajudam a 

estratificar pacientes que já se sabe estarem em risco, auxiliando a escolha da estratégia terapêutica 

mais adequada para cada caso. [22] Destaco sumariamente alguns dos fatores que têm vindo a 

demonstrar uma relação com o risco cardiovascular: 

 LDL pequenas e densas, uma vez que penetram com maior facilidade na parede 

arterial e são mais susceptíveis à oxidação [22]; 

 Proteína C reativa, dado o papel já conhecido da inflamação no desenvolvimento de 

aterosclerose [22]; 

 Fatores pro-trombóticos, como o fibrinogénio, que contribuem para a formação do 

trombo após ruptura da placa aterosclerótica [22]; 

 Lipoproteína (a), uma partícula semelhante às LDL que possui propriedades pro-

trombóticas e aterogénicas [22]; 

 Homocisteína, um aminoácido altamente reativo que se pensa contribuir para a lesão 

das células endoteliais, proliferação das células do músculo liso, alteração da atividade 

plaquetária, inibição da vasodilatação e trombogénese [12, 22]; 

 Calcificação das artérias coronárias, que se encontra virtualmente ausente em 

artérias saudáveis e surge numa fase inicial da formação da placa aterosclerótica, 

progredindo com o crescimento da mesma [22]. 

Por fim, surgem os fatores de risco não modificáveis, que, embora não possam ser alterados ou 

controlados, funcionam como um alerta para que quem os possui tenha cuidados redobrados, através, 

por exemplo, da realização de check-ups frequentes. 

1. Idade. As DCV tornam-se mais comuns com o avançar da idade devido às alterações 

fisiológicas inerentes à mesma que se desenrolam no sistema cardiovascular; o 

miocárdio perde a capacidade de relaxamento entre batimentos cardíacos, 

comprometendo o bombear do sangue para o organismo. [15] 

2. Sexo. Os estrogénios promovem a vasodilatação e inibem a resposta vascular à lesão, 

pelo que os homens estão em maior risco cardiovascular do que as mulheres – quando 

estas atingem a menopausa, contudo, o risco iguala-se para os dois sexos. [15, 23] 
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3. História familiar. O risco aumenta caso um familiar em primeiro grau tenha 

apresentado um evento cardiovascular agudo antes da idade de 55 anos, para os homens, 

e 65 anos, para as mulheres. [15]  

 

5. Avaliação do risco cardiovascular - Systematic Coronary Risk Evaluation 

Existem várias ferramentas que permitem quantificar o risco cardiovascular através do 

sinergismo de vários fatores de risco individuais. Estas apresentam-se particularmente úteis no 

âmbito da comunicação clínica com os utentes, promovendo a motivação dos mesmos para o 

cumprimento de estratégias de intervenção farmacológica e de alteração do estilo de vida. Em 

Portugal, sob tutelia da Direção-Geral da Saúde, a avaliação do risco cardiovascular realiza-se com 

o auxílio da norma Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE). Segue-se a classificação do risco 

cardiovascular nas quatro categorias definidas [24]: 

1. Risco muito alto: 

a. Sem necessidade de avaliação SCORE: 

i. Utente com DCV aterosclerótica documentada (enfarte agudo do miocárdio, 

síndrome coronário agudo, procedimentos de revascularização arterial, 

acidente vascular cerebral, doença arterial periférica); 

ii. Utente com diabetes mellitus com um ou mais fatores de risco e/ou lesão 

dos órgãos-alvo; 

iii. Utente com doença renal crónica (DRC) grave (taxa de filtração glomerular 

inferior a 30 ml/min/1,73m2). 

b. Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 10%. 

2. Risco alto: 

a. Sem necessidade de avaliação SCORE: 

i. Utente com fatores de risco isolados muito elevados, como hipertensão 

arterial grave ou dislipidemia familiar; 

ii. Utente com diabetes mellitus sem outros fatores de risco ou lesão dos órgãos 

alvo; 

iii. Utente com DRC moderada (taxa de filtração glomerular entre 30 e 59 

ml/min/1,73m2). 

b. Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 5% e inferior a 10%. 

3. Risco moderado:  

Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 1% e inferior a 5%. 

4. Risco baixo:  

Utente com avaliação SCORE inferior a 1%. 

A ferramenta de avaliação SCORE aplica-se a utentes entre os 40 e os 65 anos de idade e fornece 

uma percentagem do risco a 10 anos de ocorrência de um evento cardiovascular fatal. Cruza dados 
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de sexo, idade, pressão arterial sistólica, colesterol total e tabagismo, originando sete patamares de 

risco diferentes, desde inferior a 1% até 15% ou superior, cada um destes correspondendo a uma cor. 

Atualmente, existem já tabelas em que é considerado o valor de HDL-C. Os dados utilizados em 

Portugal estão adaptado para populações de baixo risco. O algoritmo destina-se apenas a prevenção 

primária, ou seja, deve ser aplicado a pessoas assintomáticas e sem diagnóstico de DCV – caso 

contrário, como supracitado, não é necessária a utilização do mesmo, sendo o risco automaticamente 

determinado como alto ou muito alto. [24] O algoritmo pode ser consultado no Anexo IV e a tabela 

para adultos entre os 40 e os 65 anos no Anexo V. É de realçar que existem situações clínicas que, 

quando presentes, determinam um risco cardiovascular de categoria superior ao indicado pelo 

algoritmo. Alguns exemplos são a presença de obesidade central, sedentarismo, história familiar de 

DCV, desfavorecimento social ou de alguns fatores de risco emergentes. [24] 

Para utentes com idade inferior a 40 anos, utiliza-se uma tabela de cálculo de risco relativo nos 

jovens, que não descrimina sexo feminino e masculino nem patamares de idade (Anexo VI). Fornece 

um risco relativo, de 1 a 12, comparativamente a outros indivíduos de idade semelhante. 

 

6. Intervenção na farmácia 

O Rastreio Cardiovascular teve a duração de uma semana e disponibilizou aos utentes medições 

gratuitas de peso, altura, pressão arterial, glicemia e colesterol. A preparação do mesmo iniciou-se 

com o contacto com vários laboratórios de modo a solicitar o fornecimento de tiras para a realização 

das medições bioquímicas. A resposta foi positiva no caso das tiras da glicemia, sendo que os 

restantes custos foram assumidos pela FCL. Simultaneamente, preparei um cartaz para divulgação 

(Anexo VII) que foi exposto na farmácia, no Facebook e num estabelecimento comercial vizinho 

com muita afluência. O Rastreio foi efetuado com o auxílio de um questionário elaborado para 

facilitar a recolha de dados e, simultaneamente, para funcionar como um guia na conversa com o 

utente. O questionário está disponível no Anexo VIII e aborda os dados pessoais do utente (sexo e 

idade), a existência prévia de morbilidades cardiovasculares, a medicação efetuada, a história 

familiar de DCV, a atividade física e os hábitos tabágicos, bem como os valores dos parâmetros 

determinados no decorrer do rastreio. Durante o tempo com cada utente, procurei prestar um 

aconselhamento individualizado, expondo sempre no final o risco cardiovascular estimado (com o 

auxílio da norma SCORE) e as medidas a adotar para o reduzir. Elaborei também um folheto 

informativo que pretendia explicar de forma simples o que são as DCV e como podemos minimizar 

o seu risco (Anexo IX). Este folheto foi fornecido a cada utente que realizou o rastreio, juntamente 

com um pequeno caderno também construído por mim (Anexo X) com espaços para anotar as 

medições dos parâmetros físicos e bioquímicos, a medicação efetuada, o esquema terapêutico diário 

e a marcação de consultas médicas.  

 

6.1. Metodologias 
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O questionário do Anexo VIII foi preenchido sempre sob orientação, de modo a assegurar 

uniformidade de critérios. A caracterização da amostra teve por base o sexo (masculino ou feminino) 

e idade. A avaliação dos fatores de risco teve por base os seguintes critérios: 

Parâmetros físicos e bioquímicos: o IMC foi determinado manualmente perante os dados de peso e 

altura recolhidos na balança da FCL; a pressão arterial foi medida também no equipamento da FCL; 

a glicemia e o colesterol total foram determinados por punção capilar e teste rápido com tiras reativas, 

sendo que os equipamentos utilizados se mantiveram ao longo de toda a semana. Os valores de 

referência considerados estão disponíveis para consulta na Tabela 3 – Anexo XI [25-29]; 

Questão (1) e (2): considerou-se diagnóstico prévio de DCV ou outras morbilidades discriminadas 

no questionário aquando de resposta direta do utente na questão (1) e/ou toma de medicação 

direcionada para DCV na questão (2);  

Questão (3): considerou-se a resposta “Sim” perante presença de um evento cardiovascular agudo 

antes dos 65 anos de idade num familiar direto (pais e irmãos); 

Questão (4): entende-se por “Exercício físico propriamente dito” a prática intencional e planeada de 

atividade física, considerando-se também caminhadas com duração de mais de 30 minutos. A 

resposta “Rara” depreende uma frequência de menos de uma vez por mês, “Ocasional” menos de 

uma vez por semana, “Semanal” de 1 a 4 vezes por semana e “Diária” de 5 a 7 vezes por semana. O 

“Grau de sedentarismo nas atividades diárias” avalia a atividade física incluída na rotina diária, sendo 

que a resposta “Elevado” se aplica às pessoas que dedicam a maior parte do dia a atividades 

sedentárias (exemplo: emprego administrativo, idosos com mobilidade limitada), “Intermédio” 

quando a rotina envolve algum movimento (exemplo: limpezas domésticas ou uma caminhada diária) 

e “Baixo” quando a maior parte do dia é passada em movimento (exemplo: emprego num 

estabelecimento comercial movimentado ou prática diária de exercício físico). 

Questão (5): a categoria “Fumador” engloba o consumo regular de tabaco durante pelo menos dois 

meses. A média do número de cigarros fumados por dia foi questionada ao utente para efeitos de 

aconselhamento. A categoria “Ex-fumador” é aplicada aquando da cessação tabágica total durante 

pelo menos dois meses. A resposta “Não” aplica-se a quem nunca fumou e a resposta “Fumador 

passivo” é considerada perante a existência de um(a) fumador(a) no agregado familiar que fume 

frequentemente na companhia do utente em questão. 

 

6.2. Caracterização da amostra 

No total, 48 utentes participaram no rastreio, sendo 33% (n=16) do sexo masculino e 67% 

(n=32) do sexo feminino (Figura 6). Assim, o número de participantes do sexo masculino é cerca de 

metade dos do sexo feminino, limitando a análise dos dados de acordo com o sexo. Em relação à 

idade, a faixa etária mais representativa situou-se entre os 60 e os 69 anos (Figura 7) e a média foi 

de 55 anos. Exatamente 50% dos utentes participantes tinha mais de 60 anos, um resultado expectável 

tendo em conta que existe uma maior prevalência de DCV em idosos e que são estes que mais 
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recorrem à farmácia para medição deste tipo de parâmetros. Ainda assim, a afluência de utentes mais 

jovens, principalmente na faixa dos 50 aos 59 anos, superou as minhas expetativas e foi de encontro 

aos objetivos estabelecidos. 

                    

         Figura 6: Distribuição dos utentes por idade.                Figura 7: Distribuição dos utentes por sexo. 

 

6.3. Resultados e discussão 

Dos utentes participantes, 44% já tinham sido previamente diagnosticados com HTA, 40% com 

dislipidemia, 13% com Diabetes mellitus, 4% com DRC e 6% já tinham sofrido um evento 

cardiovascular agudo (Figura 8). A presença destas morbilidades aumenta imediatamente o risco 

cardiovascular e estas, quando descontroladas ou em combinação, determinam imediatamente um 

risco alto ou muito alto. Como expectável, a HTA revelou-se a morbilidade mais prevalente, estando 

presente em quase metade dos utentes.  

 

Figura 8: Morbilidades com diagnóstico prévio por nº de utentes participantes. 

Em relação aos hábitos tabágicos (Figura 9), os resultados foram bastante positivos, com apenas 

2 fumadores e 11 ex-fumadores. Deste último grupo, todos tinham abandonado o tabaco há mais de 

1 ano, com exceção de um utente, que o tinha feito há apenas 2 meses. Dos 34 utentes que nunca 

fumaram, 4 afirmaram fumar passivamente por convívio com fumadores. No aconselhamento 

prestado durante o rastreio, fiz questão de realçar a importância de evitar o tabaco; a apresentação 

das tabelas de risco SCORE revelou-se uma ferramenta muito útil, uma vez que pude demostrar ao 

utente como o risco cardiovascular aumenta significativamente alterando apenas o fator tabaco. A 

averiguação de história familiar direta de DCV (Figura 10) revelou-se difícil, uma vez que a resposta 

depende totalmente da memória dos utentes e alguns destes, principalmente os mais idosos, não 
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tinham noção completa das morbilidades dos familiares diretos – muitos afirmavam até que a causa 

de óbito dos pais nunca tinha sido determinada. Ainda assim, a resposta foi positiva em 36% dos 

casos e determinou automaticamente uma categoria de risco cardiovascular superior à obtida. 

              

                                  Figura 9: Hábitos tabágicos.                               Figura 10: História familiar de DCV. 

No que diz respeito a exercício físico (Figura 11), a parcela mais representativa dos utentes 

afirmou nunca praticar (25%). Ainda assim, 21% afirmaram realizar exercício físico diariamente, 

maioritariamente à base de caminhadas. A análise dos dados tem que ter em conta que muitos dos 

participantes no rastreio eram idosos com limitações de mobilidade; não obstante, todos os utentes 

foram incentivados à prática de exercício físico de acordo com as suas capacidades e disponibilidade. 

Quando inquiridos acerca dos seus hábitos sedentários no dia-a-dia (Figura 12), a maior parte 

afirmou ter um baixo grau de sedentarismo, baseando-se esta resposta, na maioria dos casos, em 

caminhadas frequentes, atividades domésticas e empregos movimentados. A aplicação dos critérios 

é, aqui, algo subjetiva, situando-se muitos destes casos entre o grau “Intermédio” e “Baixo”. É de 

realçar que os hábitos sedentários determinam também uma subida na categoria de risco 

cardiovascular.  

                                      

  Figura 11: Frequência de prática de atividade física.                  Figura 12: Hábitos sedentários. 

 Os dados de peso e altura dos participantes foram conjugados para determinação do IMC, aqui 

representado por categorias e por sexo (Figura 13). Tanto nos homens como nas mulheres, a 

categoria mais prevalente foi a de pré-obesidade, seguida de obesidade grau I. Apenas 9 pessoas no 

total apresentaram peso normal. Em todos os restantes casos, estabeleceu-se um diálogo com o utente 

realçando a importância de uma alimentação equilibrada e da prática de exercício físico para redução 

do peso e, consequentemente, do risco cardiovascular. Contudo, os dados teriam sido mais 

representativos se tivesse sido recolhido o perímetro abdominal dos utentes, uma vez que é a gordura 

abdominal, mais do que o excesso de peso no geral, que mais está associada a DCV. 
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Figura 13: Distribuição do IMC dos participantes por categorias e por sexo. 

Como já visto, a HTA foi a doença já diagnosticada mais prevalente entre os participantes. 

Contudo, a maioria dos utentes revelou ter os valores de pressão arterial dentro dos limites normais 

(Figura 14) – com a devida ressalva de que foram utilizados os valores de referência gerais e não os 

adaptados à existência de risco cardiovascular. Dos 21 utentes hipertensos, 6 apresentaram valores 

descontrolados. Dos utentes sem diagnóstico de HTA, outros 6 revelaram valores acima do desejável. 

 

Figura 14: Distribuição dos valores de pressão arterial por categorias. 

Respetivamente aos valores de glicemia capilar, a média situou-se nos 114 mg/dL. No total, 10 

utentes revelaram valores descontrolados, sendo que 4 destes possuíam já diagnóstico de diabetes 

mellitus; assim, dos 6 participantes com a doença diagnosticada, apenas 2 obtiveram valores dentro 

dos limites desejáveis. Nestes casos, os utentes foram questionados e aconselhados em relação à 

medicação efetuada e ao cumprimento dos hábitos alimentares recomendados. No colesterol, a média 

foi de 185 mg/dL e 15 utentes apresentaram valores descontrolados, sendo que apenas 5 destes 

possuíam já diagnóstico de dislipidemia. Neste caso, demonstrou-se um melhor controlo da doença, 

uma vez que, dos 19 utentes com diagnóstico, 14 apresentaram valores abaixo de 190mg/dL. Por 

outro lado, 10 utentes sem diagnóstico de dislipidemia obtiveram um valor acima do recomendado. 

É de mencionar que muitos utentes afirmaram ter parado com a medicação realizada (estatinas) 

devido a efeitos secundários a nível muscular. 

Foi calculado, por fim, o risco cardiovascular de todos os participantes cujos dados recolhidos 

o permitiram. Este cálculo foi, sempre que possível, realizado no final do rastreio, na presença do 
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utente, e o resultado obtido foi interpretado em conjunto com o mesmo. Os resultados estão reunidos 

no gráfico da Figura 15. Verifica-se que apenas um utente apresentou um risco baixo, com as 

categorias “Moderado”, “Alto” e “Muito Alto” a reunirem a grande maioria dos participantes. Isto 

deve-se, principalmente, ao elevado número de utentes idosos e com fatores de risco já instalados. 

Entre os utentes com menos de 40 anos, em que foi calculado o risco relativo (RR), o cenário foi 

positivo, com todos a apresentarem um RR igual ou inferior a 2. A todos os utentes, principalmente 

com um risco cardiovascular elevado, foi aconselhada a adoção de um estilo de vida saudável que 

permita reduzir e controlar os fatores de risco modificáveis, sendo o tabagismo, os hábitos 

alimentares e a atividade física as áreas em que mais se concentrou a intervenção farmacêutica.  

 

Figura 15: Risco cardiovascular absoluto e relativo dos participantes. 

 

7. Conclusão 

Sendo a DCV uma das áreas em que a intervenção farmacêutica assume maior importância, 

particularmente na sensibilização, deteção e controlo dos fatores de risco cardiovascular, penso que 

o projeto teve um impacto bastante positivo na população e na sua relação com a farmácia. 

Participaram no Rastreio não só utentes que já têm por hábito controlar os parâmetros físicos e 

bioquímicos (e que aproveitaram esta semana para o fazer) mas também utentes mais jovens e até 

turistas, que encararam esta iniciativa como uma oportunidade de cuidar um pouco mais da sua saúde. 

Os utentes participantes ficaram satisfeitos com o serviço disponibilizado e muitos levaram algum 

familiar ou amigo à farmácia para realizar também o Rastreio, o que foi de encontro a um dos 

objetivos principais do projeto: cimentar o papel da FCL na comunidade em que está inserida.  

 

II. Hiperpigmentação cutânea 

 

1. Enquadramento e objetivos 

Desde muito cedo no decorrer do estágio curricular que percebi a importância da 

dermocosmética no dia-a-dia da farmácia comunitária, tanto de uma perspetiva comercial como 
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técnica. A farmácia é, muitas vezes, o primeiro local onde as pessoas se dirigem para expôr algum 

problema ou condição de pele, obter aconselhamento profissional e adquirir produtos seguros e 

eficazes. Na FCL, em particular – e tendo em conta o perfil dos seus utentes, já descrito no decorrer 

do relatório –, os tópicos mais frequentemente abordados ao balcão centram-se no envelhecimento 

cutâneo, acne e marcas de pigmentação. Foi por considerar que era o tema que possuía menos 

informação disseminada na comunidade que optei por realizar um projeto sobre a hiperpigmentação 

cutânea. Embora comum, a hiperpigmentação apresenta-se, pela sua complexidade, como um tópico 

menos dominado tanto por parte dos utentes como dos profissionais de saúde. Eu própria senti que o 

conhecimento que possuía não era suficiente para prestar um aconselhamento correto e completo, e 

por diversas vezes, aquando do atendimento ao público, fui confrontada com dúvidas e pedidos de 

informação sobre manchas e o tratamento mais adequado para as eliminar. Assim, idealizei uma 

forma de expor na farmácia a informação que considerei mais relevante – de modo a que os utentes 

a pudessem consultar rapidamente – e, ao mesmo tempo, dar a conhecer alguns dos produtos 

disponíveis na FCL para esta condição. Para tal, elaborei um poster temático e preparei sacos com 

amostras contendo também um panfleto informativo. Estes itens ficaram expostos na zona de 

atendimento durante alguns dias. 

Os objetivos deste projeto passam por melhorar o aconselhamento farmacêutico prestado na 

FCL neste âmbito, esclarecer os utentes quanto às causas mais comuns de hiperpigmentação, destacar 

a importância da proteção solar no tratamento e prevenção e também aumentar a rotatividade dos 

produtos disponíveis na farmácia. 

 

2. Introdução 

A hiperpigmentação cutânea é uma condição dermatológica multifatorial, de etiologia variada, 

que se manifesta geralmente pela apresentação de manchas escuras na pele. Afeta principalmente 

mulheres de meia-idade e é uma das principais causas de visitas ao dermatologista. [30] Esta 

desregulação cutânea é atribuída a um desequilíbrio na síntese, transporte ou deposição de melanina 

nas células superficiais da epiderme. Embora não seja, geralmente, grave, a hiperpigmentação 

caracteriza-se por afetar a qualidade de vida dos utentes e criar consequências psicológicas, 

principalmente quando se apresenta nas partes do corpo mais expostas, como o rosto, o pescoço e as 

mãos. É altamente dependente da exposição solar, sendo este, na maior parte dos casos, um fator 

precipitante e/ou agravante desta condição. [31] 

 

3. Funções e estrutura da pele 

A pele é responsável por diversas funções, incluindo regulação térmica, proteção contra agentes 

externos, manutenção do balanço hídrico e eletrolítico, receção de estímulos e síntese de moléculas 

ativas. Em adição, a cor, forma e textura da pele marcam a individualidade de cada um e têm um 
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papel sociocultural importante, sendo que qualquer alteração neste órgão pode provocar mudanças 

na aparência, gerando consequências, além de físicas, também psicológicas. [32] 

A pele é constituída essencialmente por três camadas: a epiderme, a derme e uma camada de 

tecido adiposo e conjuntivo que é também conhecida como hipoderme. A derme é maioritariamente 

composta por fibroblastos, que produzem colagénio e elastina, e possui terminações nervosas e vasos 

sanguíneos, além dos apêndices cutâneos tipicamente presentes e assinalados na Figura 16. A 

epiderme é a camada superficial da pele e também a mais fina. Está organizada em diversos estratos, 

sendo que o primeiro (estrato córneo) possui essencialmente células mortas e representa a principal 

barreira à absorção de substâncias externas; os quatro seguintes (estrato lúcido, estrato granuloso, 

estrato espinhoso e camada basal) têm células vivas. Os diversos estratos são constantemente 

renovados com células provenientes da camada basal. As células presentes em maior número na 

epiderme são os queratinócitos ou células epiteliais. Estes coexistem com as células de Merkel 

(recetores sensoriais), as células de Langerhans (que fazem parte do sistema imunitário) e os 

melanócitos. Estes últimos encontram-se dispostos na camada basal, entre os queratinócitos, e têm 

como principal função a produção e distribuição de melanina. [32, 33] 

 

Figura 16: Estrutura da pele (adaptado de [34]) 

 

4. Melanogénese: síntese e distribuição da melanina 

Os melanócitos derivam, durante o desenvolvimento embrionário, dos melanoblastos, e, na pele 

humana, localizam-se na camada basal, interagindo tanto com os fibroblastos da derme como com 

os queratinócitos da epiderme. Estes conjuntos de células estão funcionalmente conectados de modo 

a regular as funções e o fenótipo da pele. [35] Cada melanócito interage com aproximadamente 40 

queratinócitos através de dendrites ou contactos célula/célula. [35, 36] 

Os melanócitos possuem um organelo especializado, o melanossoma, onde ocorre a síntese de 

biopolímeros de melanina. A maturação dos melanossomas é um processo bipartido e envolve a 

exportação de proteínas estruturais do retículo endoplasmático e a sua fusão com glicoproteínas 

específicas do melanossoma que são libertadas do complexo de Golgi. [36] Após maturação, estes 

organelos podem produzir três tipos distintos de melanina: duas formas de eumelanina, um pigmento 

associado a pele e cabelo escuro, e a feomelanina, associada com cabelo ruivo e pele clara. A enzima 
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limitante do processo é a tirosinase. Esta enzima catalisa, logo no início da via sintética, a 

hidroxilação da tirosina à o-difenol 3,4-di-hidroxifenilalanina (DOPA) e a oxidação da DOPA a uma 

DOPAquinona. Aqui, a DOPAquinona pode seguir duas vias diferentes, dependendo da função das 

enzimas intervenientes e da disponibilidade dos substratos. Na presença de cisteína, formam-se 

derivados da feomelanina, um polímero vermelho. Quando há depleção de cisteína nos melanócitos, 

a DOPAquinona origina um derivado cíclico que é depois metabolizado para formar dois tipos de 

eumelanina, a castanha e a preta. [35-37] A pele humana contém habitualmente uma mistura destes 

três pigmentos. [36] 

Os melanossomas são posteriormente reunidos em vesículas e libertados através das dendrites. 

As vesículas são capturadas pelos queratinócitos e incorporadas nestas células, num processo 

mediado pelo protease-activated receptor-2 (PAR-2). A membrana envolvendo os melanossomas é 

gradualmente degradada e estes organelos dispersam-se pelo citosol, concentrando-se na área 

perinuclear. [38, 39] Em tons de pele mais claros, os melanossomas tendem a formar aglomerados, 

enquanto que, nos tons de pele mais escuros, estes estão mais individualizados e espalhados, 

maximizando a absorção da radiação ultravioleta. [36] 

 

5. Função da melanina 

 

5.1. Radiação solar 

A principal função da melanina nos queratinócitos prende-se com a interação com a radiação 

ultravioleta (UVR), que é responsável por uma grande variedade de efeitos agudos e crónicos na 

pele, resumidos na Tabela 4. Destacam-se como efeitos imediatos o eritema, pigmentação, mutações 

no DNA, imunossupressão e síntese de vitamina D. Os efeitos a longo prazo incluem o 

fotoenvelhecimento e a fotocarcinogénese induzida pelas mutações e pela imunossupressão. [40] 

Atingem a superfície terrestre dois tipos de UVR: a radiação ultravioleta A (UVA) e a radiação 

ultravioleta B (UVB). A radiação UVB é muito biologicamente ativa, tendo um papel importante no 

bronzeado, eritema solar, envelhecimento e desenvolvimento de neoplasias cutâneas. Contudo, esta 

é extensamente filtrada na atmosfera e, mesmo atingindo a pele, não consegue penetrar para além 

das camadas superficiais. A radiação UVA, que possui um comprimento de onda mais longo, 

representa a grande maioria da UVR que atinge a superfície terreste e consegue penetrar na pele até 

à derme. É responsável pela pigmentação imediata, pelo envelhecimento cutâneo, por alergias solares 

e também por neoplasias cutâneas. [41]  

Tabela 4: Efeitos da radiação ultravioleta A e B na pele. 

Danos no DNA 

A UVR danifica o DNA devido à interação com cromóforos desta molécula. A 

radiação UVB é mais citotóxica e mutagénica; é diretamente absorvida pelo DNA, 

causando danos na sua estrutura. A radiação UVA provoca maioritariamente danos 
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indiretos através da geração de espécies reativas de oxigénio (ROS), que, por sua vez, 

danificam as ligações da molécula de DNA. [40, 42] 

Eritema solar 

A radiação UVB é mais eficaz a produzir eritema, sendo necessária uma quantidade 

de radiação UVA mil vezes maior para originar o mesmo efeito. O eritema está 

associado com várias alterações celulares, destacando-se a apoptose. [40] 

Imunossupressão 

A exposição solar provoca várias alterações nas células de Langerhans, culminando 

na sua depleção. Assim, a UVR reduz a capacidade de sobrevivência da pele a 

antigénios virais ou tumorais. [40, 43] 

Síntese de 

vitamina D 

A vitamina D é sintetizada na epiderme aquando da exposição solar. O percursor 7-

dehidrocolesterol é convertido a vitamina D3 por ação das radiações UVB. 

Posteriormente, a vitamina D3 é metabolizada, no fígado e no rim, à forma ativa. [40] 

Pigmentação 

A exposição à UVR estimula o crescimento e multiplicação dos melanócitos, a 

atividade da tirosinase e a transferência de melanossomas para os queratinócitos. [44] 

Embora a pigmentação cutânea seja um processo complexo e ainda por esclarecer, 

os dados disponíveis sugerem que os danos genéticos induzidos pelas UVR e/ou a 

sua reparação produzem sinais que induzem a melanogénese. O espetro de 

comprimento de onda que provoca o bronzeamento da pele é semelhante ao que 

provoca eritrema e que, por sua vez, coincide com o que forma mutações no DNA. 

[40, 45] 

 

5.2. Efeito fotoprotetor vs efeito fototóxico 

A melanina, principalmente a eumelanina, funciona como uma barreira que dispersa a UVR 

e tem também a capacidade de a absorver, reduzindo a sua penetração na epiderme. Pensa-se que a 

melanina, por si só, absorva 50% a 75% da UVR que atinge a epiderme. [40] Em adição, a 

eumelanina é capaz de neutralizar os radicais livres e as ROS formadas aquando da exposição solar. 

[46] Assim, dados epidemiológicos indicam que a melanina tem um papel fotoprotetor, existindo 

uma relação inversa entre a pigmentação cutânea e a incidência de neoplasias induzidas pela radiação 

solar. [40, 47] 

Contudo, estudos in vitro sugerem que a melanina também possui propriedades tóxicas, 

reagindo com o DNA e produzindo ROS em pele exposta a radiação UVA. Este mecanismo ocorre 

maioritariamente na presença de feomelanina, mais propícia à fotodegradação e consequente dano 

celular – indivíduos com pele clara, mais rica em feomelanina, têm uma maior probabilidade de 

desenvolver neoplasias cutâneas. [40, 48] Adicionalmente, a feomelanina contribui para a libertação 

de histamina, agravando o eritema solar. [40] 

 

6. Pigmentação cutânea 

A pigmentação constitutiva da pele determina-se pelos níveis de melanina genéticos, sem a 

interferência de fatores exógenos ou endógenos. [40] É influenciada por processos como a migração 
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dos melanoblastos durante o desenvolvimento embrionário, a sua diferenciação em melanócitos, a 

densidade dos melanócitos, a maturação dos melanossomas, a síntese e proporção dos diferentes 

tipos de melanina, o transporte dos melanossomas para os queratinócitos e a distribuição de melanina 

nas camadas superficiais da pele. [36] 

A pigmentação facultativa, por outro lado, refere-se ao nível aumentado de melanina na epiderme 

em resultado de fatores ambientais como a exposição à radiação solar. Expressa-se em dois passos 

distintos: a hiperpigmentação imediata resulta da oxidação da melanina preexistente e da 

redistribuição dos melanossomas na célula e ocorre perante a radiação UVA. A hiperpigmentação 

tardia, por sua vez, resulta da indução da melanogénese, com todos os processos que lhe são 

inerentes. É promovida essencialmente pela radiação UVB, tendo, neste caso, um papel protetor. [37, 

39, 40] 

Além da influência direta da resposta dos melanócitos à UVR, a pigmentação cutânea também é 

condicionada por um complexo sistema de fatores que incluem hormonas, citocinas, fatores de 

crescimento e recetores celulares e cuja presença na epiderme é influenciada pelos UVR. [40] 

 

7. Distúrbios de hiperpigmentação 

A hiperpigmentação deve-se, geralmente, a um aumento na produção, distribuição ou deposição 

de melanina, originando manchas escuras na pele que podem ter um aspeto localizado ou difuso. 

Estas são, geralmente, benignas, mas devem ser acompanhadas de perto de modo a detetar qualquer 

mudança no seu aspeto. A sua etiologia é muito variada e as manchas podem ocorrer localmente ou 

ser uma manifestação de uma condição sistémica. [30] 

Existem diversos tipos de desordens de hiperpigmentação, dos quais se destacam: 

1. Lentigos. A exposição prolongada e não protegida aos UVR origina pequenas manchas 

escuras com formas irregulares, conhecidas como lentigos solares. Estas lesões surgem 

devido ao aumento do número de melanócitos nas camadas superficiais da pele. Tendem 

a surgir na meia-idade e agravam-se com o passar dos anos. Aparecem geralmente em 

áreas do corpo expostas ao sol, como o rosto, o pescoço e as mãos. Também existem 

lentigos não-solares, associados geralmente com desordens sistémicas. [49] 

2. Melasma. O melasma é a principal causa de hiperpigmentação em todo o mundo. [30] 

Apresenta-se na forma de manchas castanhas simétricas que surgem, geralmente, na 

testa, maçãs do rosto, nariz e lábio superior, embora também possam surgir noutras zonas 

frequentemente expostas ao sol. É mais prevalente em indivíduos de pele escura e cerca 

de 90% dos afetados são mulheres (particularmente grávidas ou sujeitas a contraceção 

oral). São fatores de risco conhecidos a predisposição genética, exposição solar, 

químicos fotossensibilizantes e, principalmente, alterações hormonais. Embora o papel 

das hormonas não esteja ainda totalmente esclarecido, coloca-se a hipótese dos 

melanócitos terem recetores para os estrogénios e que estes aumentem a sua atividade. 
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[30] A hiperpigmentação deve-se a um aumento no número de melanócitos e na 

produção de melanina e apresenta também uma componente vascular importante, sendo 

que o fator de crescimento vascular endotelial se apresenta, geralmente, aumentando nas 

áreas das lesões. [30, 44, 49, 50] 

3. Hiperpigmentação pós-inflamatória. Esta condição é comum na consequência de 

lesões da pele, que podem ter origem, por exemplo, em feridas, incisões cirúrgicas, acne 

e outras doenças inflamatórias, contacto com substâncias irritantes ou procedimentos 

cosméticos agressivos (laser, peeling, dermoabrasão...). Após trauma cutâneo, os 

mediadores inflamatórios gerados no processo parecem estimular o crescimento e 

proliferação dos melanócitos e a a atividade da tirosinase. [30, 51] Outro mecanismo já 

observado consiste na disrupção da membrana celular dos queratinócitos da camada 

basal, com consequente libertação dos pigmentos de melanina e fagocitose dos mesmos 

pelos macrófagos presentes na derme. Esta condição ocorre em pessoas de qualquer sexo 

e idade, mas é mais frequente em indivíduos com a pele mais escura. Em alguns casos, 

pode desaparecer espontaneamente ao fim de algum tempo. [51, 52] 

4. Hiperpigmentação induzida por agentes químicos. Esta condição representa 

aproximadamente 20% de todos os casos de hiperpigmentação adquirida. Os 

mecanismos patogénicos incluem a acumulação na pele do agente sensibilizante, a 

síntese de pigmentos por influência deste agente, a acumulação de melanina devido a 

inflamação cutânea e a deposição de metais como o ferro (com consequente dano dos 

vasos sanguíneos da derme). A exposição solar agrava, mais uma vez, a pigmentação, 

tanto através do estímulo da melanogénese, com formação de complexos entre a 

melanina e o agente causal, como através da degradação do químico em partículas que 

são subsequentemente englobadas pelos macrófagos. As manifestações clínicas têm um 

padrão muito variado. Alguns dos fármacos mais frequentemente envolvidos são os anti-

inflamatórios não esteróides, fenitoína, amiodarona, tetraciclinas, antipsicóticos, 

antimaláricos, citotóxicos e metais pesados. [30, 53] 

5. Hiperpigmentação secundária a patologias ou desordens metabólicas. Este tipo de 

hiperpigmentação apresenta-se geralmente, na pele, de forma mais difusa e menos 

localizada. As causas metabólicas mais comuns incluem deficiências nutritivas, 

distúrbios hormonais e algumas doenças autoimunes e infecciosas. Neoplasias 

relacionadas com o melanoma podem também causar hiperpigmentação, embora de 

forma rara e mais associada à presença de metásteses. [54] 

 

8. Tratamento 

O primeiro passo deste processo deve centrar-se na obtenção da história clínica e familiar do 

utente, de modo a identificar a possível etiologia da doença – no caso de hiperpigmentação secundária 
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a patologias ou a agentes químicos, a resolução do fator causal é prioritária. O diagnóstico deste tipo 

de patologias deve ser idealmente acompanhado por um dermatologista, uma vez que pode ser 

necessária a realização de uma biópsia para maior esclarecimento. Caso o utente já tenha sido 

previamente tratado para a hiperpigmentação, é importante procurar saber que tipo de tratamento foi 

utilizado e se a resposta foi positiva. [54] Um algoritmo geral do processo de tratamento está 

disponível no Anexo XII. É de realçar tratamento da hiperpigmentação cutânea é um processo 

prolongado, demorando, habitualmente, alguns meses a produzir o efeito desejado. Assim, uma 

ferramenta útil passa pelo registo fotográfico das lesões ao longo do tempo, que permite avaliar a 

eficácia do tratamento escolhido e analisar os progressos menos notórios. [55] 

 

8.1. Proteção solar 

A exposição solar desprotegida, ao estimular a pigmentação da pele, agrava todas as formas 

de hiperpigmentação. Assim, a proteção solar é o passo mais importante e determinante no 

tratamento desta condição. A proteção contra os raios UVB expressa-se através do Fator de Proteção 

Solar (FPS), que representa a fração de radiação necessária para queimar a pele com e sem proteção 

e se traduz numa multiplicação do tempo de exposição solar sem sofrer queimadura. A proteção 

UVA, por sua vez, é mais frequentemente medida in vivo pelo método persistent pigment darkening 

(PPD), que avalia a pigmentação da pele, sendo que um PPD de 10, em teoria, permite a exposição 

a 10 vezes mais radiação solar. Segundo guidelines da União Europeia, a proteção UVA deve ser 

pelo menos um terço da UVB. No tratamento da hiperpigmentação, o protetor solar escolhido deve 

ser de largo espetro, possuindo proteção muito alta contra os raios UVA e UVB. É ainda de realçar 

que, sempre que possível, a exposição solar deve ser totalmente evitada. [56, 57] 

 

8.2. Agentes despigmentantes 

 Os agentes despigmentantes apresentam-se em diversas concentrações, sob a forma de 

formulações tópicas, e podem ser utilizados isoladamente ou em combinação. A Tabela 5 resume 

algumas das moléculas mais frequentemente utilizadas no tratamento da hiperpigmentação. 

Tabela 5: Alguns dos agentes despigmentantes tópicos mais utilizados. 

Hidroquinona Mecanismo de ação: inibição competitiva da tirosinase; inibição da síntese de ácidos 

nucleicos; alteração da estrutura dos melanossomas e degradação das membranas celulares 

por formação de radicais livres semiquinona. 

Representa frequentemente a primeira linha de tratamento, principalmente no melasma. É 

utilizada em concentrações que variam entre os 2 e os 4% e o seu uso não deve exceder os 

6 meses. O efeito não é permanente. É muito utilizada em combinação com retinóides, que 

aumentam a sua absorção, e corticosteróides, que reduzem a inflamação e irritação da pele. 

As reações adversos mais comuns são ocronose e irritação cutânea e ocorrem 

principalmente em tratamentos prolongados. Têm surgido dúvidas em relação à segurança 
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da hidroquinona devido à possibilidade de absorção sistémica e consequente 

carcinogénese. Contudo, não existem estudos que comprovem esta hipótese em 

formulações tópicas. Ainda assim, devido ao seu perfil de efeitos adversos, a hidroquinona 

é comercializada em Portugal apenas sob a forma de MSRM, de modo a assegurar um 

acompanhamento profissional durante o uso. [36, 54, 55, 58-61] 

Mequinol Mecanismo de ação: inibição competitiva da tirosinase; formação de quinonas citotóxicas 

com consequente destruição dos pigmentos celulares. 

É um derivado da hidroquinona e demonstrou eficácia, na concentração de 2% e em 

combinação com tretinoína, no tratamento de lentigos solares. Pode causar irritação 

cutânea, embora o uso concomitante de proteção solar reduza a incidência. [36, 61, 62] 

Retinóides Mecanismo de ação: interferência no transporte de melanina; dispersão da melanina 

epidérmica; aumento do turnover celular. Atuam em recetores nucleares que aumentam a 

síntese de pro-colagénio e inibem a libertação de mediadores inflamatórios. 

Os retinóides são análogos estruturais da vitamina A de onde se destacam a tretinoína, 

isotretinoína, tazaroteno e adapaleno. Atuam de forma sinérgica com outros agentes 

despigmentantes. Estão disponíveis formulações tópicas e orais. Têm demonstrado 

particular eficácia no tratamento de hiperpigmentação pós-inflamatória (devida, por 

exemplo, a acne) e envelhecimento cutâneo por exposição solar. Sensibilizam a pele, 

sendo indispensável a hidratação e proteção solar. [54, 60, 61, 63] 

Ácido 

azeláico 

Mecanismo de ação: inibição da tirosinase; toxicidade seletiva e efeitos antiproliferativos 

nos melanócitos através da inibição da síntese do DNA e de enzimas mitocondriais. 

Este composto ocorre naturalmente na Malassezia furfur. É utilizado em concentrações de 

15 a 20%. Demonstrou ter uma eficácia comparável à da hidroquinona no tratamento de 

melasma e hiperpigmentação pós-inflamatória, possuindo, contudo, menos efeitos 

irritantes. Atua seletivamente em melanócitos hiperativos, não interferindo na 

pigmentação normal da pele. Pode provocar alguma irritação e eritema a nível local que 

desaparecem após o término do tratamento. [36, 54, 60] 

Ácido kójico Mecanismo de ação: inibição da tirosinase por quelatação de cobre no local ativo da 

enzima; antioxidante. 

É um metabolito natural de algumas espécies fúngicas. Em concentrações de 1-4%, é 

eficaz no tratamento de melasma, mas está associado com sensibilização cutânea, 

dermatite de contacto e eritema. [36, 61] 

Vitamina C e 

Vitamina E 

Mecanismo de ação: prevenção de dano oxidativo; eliminação de ROS indutoras de 

melanogénese; interação com a tirosinase ou com o-quinonas para impedir a 

polimerização oxidativa de intermediários da melanina. 

O ácido ascórbico (vitamina C), embora eficaz, é muito instável, sendo rapidamente 

oxidado e decomposto em soluções aquosas, e não é bem absorvido pela pele. Alguns 

derivados esterificados demonstram melhor farmacocinética. A vitamina E, embora 

lipofílica, também é mais estável quando conjugada. [36, 61] 
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 Em adição aos agentes despigmentantes mencionados, têm surgido vários compostos de 

origem natural com atividade anti-inflamatória e clareadora que demonstraram alguma eficácia no 

tratamento da hiperpigmentação, estando muito presentes na composição de produtos 

dermofarmacêuticos e cosméticos. Os efeitos já demonstrados de alguns destes compostos podem 

ser consultados no Anexo XIII – Tabela 6. [36, 61, 64] 

 

8.3. Peelings químicos 

 Os peelings químicos envolvem agentes que aceleram a renovação das camadas superficiais 

da epiderme, estimulando a dispersão da melanina e a remoção dos queratinócitos pigmentados. São 

úteis como segunda linha de tratamento ou em combinação com agentes despigmentantes. Os agentes 

mais utilizados para exfoliações superficiais são o ácido glicólico (20-70%), ácido salicílico (20-

30%), ácido tricoloacético (10-25%) e solução de Jessner (ácido salicílico e ácido lático com 

resorcinol). Atuam pela diminuição da coesão intercorneocitária, dissolução da matriz intercelular e 

estimulação de crescimento celular na camada basal. Os peelings mais invasivos, com agentes mais 

concentrados ou múltiplas passagens, induzem inflamação e podem agravar a hiperpigmentação. [36, 

55, 64] 

 

8.4. Outros procedimentos não farmacológicos 

 Os tratamentos a luz pulsada ou a laser são controversos, uma vez que, embora possuam 

potencial de eficácia através da fototermólise dos melanossomas, provocam inflamação e irritação 

cutâneas, podendo agravar a hiperpigmentação. Assim, a escolha de condições de tratamento 

adequadas para cada tipo de pele é fundamental, bem como a proteção solar absoluta nas semanas 

que antecedem e procedem a intervenção. [36, 64] 

 

9. Intervenção na farmácia 

De forma a esclarecer os utentes sobre a hiperpigmentação e a promover o uso de produtos 

adequados a esta condição, idealizei a construção de um expositor temático na zona de atendimento 

da FCL (Anexo XIV), que atraísse a atenção dos utentes e, ao mesmo tempo, pudesse ser 

rapidamente consultado. Muitos dos utentes da farmácia trabalham perto das suas instalações e 

visitam-na em intervalos do horário de trabalho, pelo que foi, para mim, prioritário que a informação 

fosse transmitida de forma prática e rápida. Elaborei um poster informativo (Anexo XV) que 

abordava o mecanismo de coloração da pele, a etiologia das principais desordens de pigmentação e 

as opções de tratamento, com especial destaque para a proteção solar, por considerar que esta área 

merecia uma sensibilização particular. Preparei também kits com amostras de produtos disponíveis 

na FCL para distribuição pelos utentes. Com esse objetivo em mente, contactei, com algumas 

semanas de antecedência, os três laboratórios de dermocosmética com maior presença na farmácia 

(Lierac, Bioderma e La Roche Posay) no sentido de explicar o projeto e pedir amostras dos produtos 
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das respetivas gamas dirigidas para a hiperpigmentação. Obtive respostas positivas por parte de dois 

laboratórios e foi com base nos produtos da gama Lumilogie® (Lierac) e Pigmentclar® (La Roche 

Posay) que construí os kits. Adicionei também protetores solares e produtos de limpeza e de 

hidratação direcionados para pele sensível. Realizei um folheto informativo (Anexo XVI) contendo 

informação e alguns conselhos para evitar e tratar esta condição; o folheto foi distribuído no kit de 

amostras. Por último, expus nesta área os produtos dermocosméticos disponíveis na FCL para 

tratamento e prevenção das manchas cutâneas. O expositor esteve montado durante cerca de uma 

semana e meia. Sempre que algum utente demonstrava interesse no tópico, fazia uma pequena 

apresentação sobre o assunto junto ao expositor, esclarecia as dúvidas que surgissem e oferecia um 

kit de produtos. 

 

10. Conclusão 

Como mencionado na introdução, a questão da hiperpigmentação era uma das mais abordadas 

pelos utentes (particularmente do sexo feminino) no atendimento ao balcão. Assim, a resposta ao 

projeto foi bastante positiva; embora os kits distribuídos não tenham sido muito numerosos, as 

pessoas que demonstraram interesse no expositor ficaram satisfeitas com o esclarecimento e com a 

possibilidade de saber mais e experimentar produtos para esta condição – sendo que algumas 

voltaram até à farmácia nas semanas seguintes para adquirir um produto em full size. Reparei 

particularmente que o projeto atraiu a atenção de algumas utentes mais idosas que, embora possuindo 

manchas na pele, nunca tinham considerado tratá-las. De forma geral, penso que a iniciativa ajudou 

a fidelizar os utentes à FCL. Em adição, o meu conhecimento na temática, bem como o dos 

funcionários da farmácia, foi aprofundado e consolidado, sentindo-me agora muito mais segura no 

aconselhamento farmacêutico neste tema que se apresenta, muitas vezes, algo delicado.  

 

Considerações finais 

 
O estágio curricular em farmácia comunitária surgiu como uma oportunidade de crescer em 

várias dimensões: como estudante, como (futura) profissional e, principalmente, como pessoa. O 

contacto com o ambiente da farmácia permitiu-me aprender a trabalhar em equipa, a desenvolver o 

meu sentido de organização e responsabilidade, chamou-me a atenção para aspetos de gestão e 

marketing – cruciais em qualquer atividade comercial –, deu-me uma bagagem de conhecimentos 

científicos com aplicação mais prática e permitiu-me também assimilar e aplicar as informações 

adquiridas durante o curso. Acima de tudo, o contacto com os utentes ensinou-me que ser 

farmacêutico é colocar-me ao serviço da saúde da comunidade. Assim, o estágio curricular revelou-

se um componente indispensável da minha formação em vários parâmetros e permitiu-me observar 

a importância que o ato farmacêutico assume em comunidade. 
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Anexos 

 

Anexo I – Ilustrações do espaço físico da farmácia. 

 

 

Figura 1: Zona de atendimento ao público (1). 

 

 

Figura 2: Zona de atendimento ao público (2).  
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Anexo I: Ilustrações do espaço físico da farmácia. 

 

 

Figura 3: Zona de atendimento ao público (3). 

 

         

Figuras 4 e 5: Zona de armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos. 
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Anexo II – Exemplos de trabalhos desenvolvidos no contexto de marketing 

farmacêutico. 

 

 

Figura 17: Montra realizada para a campanha do Dia da Mãe (7 de maio). 

 

 

Figura 18: Imagem publicada na página do Facebook da FCL aquando do Dia da Obesidade (19 de maio). 
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Anexo II – Exemplos de trabalhos desenvolvidos no contexto de marketing 

farmacêutico. 

 

 

 

Figura 19: Cartaz para divulgação da campanha do Dia da Criança (1 de junho). 
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Anexo II – Exemplos de trabalhos desenvolvidos no contexto de marketing 

farmacêutico. 

 

 

Figura 20: Montra realizada para a campanha do Dia da Criança (1 de junho). 

 

 

Figura 21: Decoração exterior da FCL na campanha do Dia da Criança (1 de junho). 
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Anexo II – Exemplos de trabalhos desenvolvidos no contexto de marketing 

farmacêutico. 

 

 

 

Figura 22: Cartaz para divulgação de uma campanha da marca Vichy. 
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Anexo II – Exemplos de trabalhos desenvolvidos no contexto de marketing 

farmacêutico. 

 

 

Figura 23: Imagem publicada no Facebook da FCL no âmbito de uma campanha realizada com o objetivo de 

promover e divulgar a página. 
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Anexo III – Certificados das formações frequentadas durante o estágio. 
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Anexo III – Certificados das formações frequentadas durante o estágio. 
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Anexo III – Certificados das formações frequentadas durante o estágio. 
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Anexo III – Certificados das formações frequentadas durante o estágio. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Costa Lima 

 

57 

 

Anexo IV – Algoritmo clínico para cálculo do risco cardiovascular. 
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Anexo V – Tabela de cálculo do risco cardiovascular para adultos entre os 40 e os 65 

anos. 
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Anexo VI – Tabela de cálculo do risco cardiovascular para adultos com idade inferior 

a 40 anos. 
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Anexo VII – Cartaz de divulgação do Rastreio Cardiovascular. 
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Anexo VIII – Questionário utilizado no Rastreio para recolha de dados. 
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Anexo IX – Folheto informativo distribuído no âmbito do Rastreio. 
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Anexo IX – Folheto informativo distribuído no âmbito do Rastreio. 
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Anexo X – “Caderno da Saúde”. 
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Anexo X – “Caderno da Saúde”. 
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Anexo XI – Tabela contendo os valores de referência adotados para análise dos dados 

do Rastreio. 

 

Tabela 3: Valores de referência para análise dos dados recolhidos no Rastreio. [25-29] 

IMC 

Magreza: < 18,5 kg/m2 

Peso normal: 18,5 a 24,9 kg/m2 

Pré-obesidade: 25,0 a 29,9 kg/m2 

Obesidade grau I: 30,0 a 34,9 kg/m2 

Obesidade grau II: 35,0 a 39,9 kg/m2 

Obesidade grau III: > 40 kg/m2 

Pressão arterial 

Normal: até 129mmHg (PAS) e/ou 84mmHg (PAD) 

Normal-alta: 130-139mmHg (PAS) e/ou 85-89mmHg (PAD) 

HTA grau I: 140-159mmHg (PAS) e/ou 90-99mmHg (PAD) 

HTA grau II: 160-179mmHg (PAS) e/ou 100-109mmHg (PAD) 

HTA grau III: ≥180mmHg (PAS) e/ou ≥110mmHg (PAD) 

Hipertensão sistólica isolada: ≥140mmHg (PAS) e ≤90mmHg (PAD) 

Glicemia 
Jejum: 70-110 mg/dL 

Condições pós-prandiais: 70-140 mg/dL 

Colesterol total Até 190 mg/dL. 

 

PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; HTA – Hipertensão Arterial; IMC – Índice de Massa Corporal. 
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Anexo XII – Algoritmo geral do processo de tratamento da hiperpigmentação. 

 

 

Adaptado de [54, 64]. 
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Anexo XIII – Tabela-resumo dos efeitos de alguns compostos utilizados em produtos 

dermofarmacêuticos e cosméticos para tratamento da hiperpigmentação. 

 

Tabela 6: Efeitos de alguns dos compostos de origem natural mais utilizados no tratamento da 

hiperpigmentação. [36, 61, 64] 

Arbutina 
Inibição competitiva da tirosinase; inibição da maturação dos 

melanossomas. 

Derivados flavonóides 

(ex.: aloesina, 

hidroxistilbenos) 

Inibição da tirosinase por competição com o substrato e 

quelatação de cobre no local ativo da enzima; efeitos anti-

inflamatórios e antioxidantes. 

Nicotinamida 

Inibição da transferência de melanossomas para os 

queratinócitos por modulação do PAR-2; efeitos antioxidantes; 

prevenção da fotoimunossupressão. 

Extrato de soja 
Bloqueio da incorporação de melanossomas nos queratinócitos 

por inibição do PAR-2; inibição da oxidação da DOPA. 

Extrato de sementes de 

uva (proantocianidinas) 
Efeito antioxidante potente. 

Extrato de algas 

marinhas 
Inibição da tirosinase. 

Extrato de chá verde 

(compostos polifenólicos) 

Efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes; inibição in vitro da 

tirosinase. 

Extrato de alcaçuz 

(glabridina) 

Dispersão da melanina; inibição da melanogénese; inibição da 

formação de radicais livres. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Costa Lima 

 

69 

 

Anexo XIV – Área “Hiperpigmentação cutânea” montada na zona de atendimento. 
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Anexo XV – Poster informativo sobre a hiperpigmentação cutânea. 
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Anexo XVI – Folheto informativo sobre a hiperpigmentação cutânea. 
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Resumo 

De forma a garantir uma formação adequada ao exercício farmacêutico em farmácia hospitalar, 

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

Porto possibilita a realização de dois meses de estágio profissionalizante nos Serviços 

Farmacêuticos de um hospital. O nosso estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António, de janeiro a fevereiro, sob orientação da Dra. 

Teresa Almeida. 

Durante este período de tempo foi possível interagir com vários farmacêuticos hospitalares e 

técnicos de farmácia e contactar com as suas diversas atividades e funções, de forma rotativa, 

permanecendo em cada setor por um período máximo de uma semana, exceto no Armazém de 

Produtos Farmacêuticos, onde o período de tempo foi menor. Um cronograma das atividades 

realizadas encontra-se disponível no Anexo A. 

Dentro desta instituição, os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pelo controlo integral do 

circuito do medicamento, sendo o farmacêutico um profissional de saúde qualificado que promove 

o uso racional do medicamento e de outros produtos de saúde e assegura aos doentes uma 

terapêutica com qualidade, segurança e eficácia, ao menor custo possível. 

Inicialmente, neste relatório, será descrita a organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos, a 

forma como é feita a aquisição, receção, armazenamento de produtos farmacêuticos e a gestão de 

stocks. De seguida, aborda-se a farmacotecnia, onde se inclui a produção de não estéreis, 

fracionamento e reembalagem e produção de estéreis e de citotóxicos, é explicada a distribuição de 

medicamentos em ambiente hospitalar e a importância dos ensaios clínicos como instrumento de 

investigação para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas, os seus intervenientes e o 

papel do farmacêutico nesta área. Posteriormente, faz-se referência aos cuidados farmacêuticos, 

uma vez que são uma prática profissional realizada neste hospital com o objetivo de melhorar o 

processo de uso dos medicamentos e minimizar os resultados negativos associados aos mesmos.  

Na parte final do relatório serão descritas atividades complementares realizadas, como a 

participação numa formação sobre um novo medicamento, a presença em reuniões da Consulta de 

Grupo de Imunologia Clínica e a realização de folhetos informativos para fármacos dispensados em 

regime de ambulatório, entre outras. 

Ao longo do estágio, foi possível perceber a dinâmica estrutural e funcional dos Serviços 

Farmacêuticos do hospital, consolidar conhecimentos adquiridos ao longo de nove semestres de 

formação essencialmente teórica e adquirir competências técnicas e deontológicas para o futuro 

desempenho da profissão farmacêutica, num ambiente hospitalar.  
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1. Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) é uma entidade pública empresarial criada pelo Decreto-

Lei nº 326/2007, de 28 de setembro [1]. Atualmente estão integrados no CHP o Hospital de Santo 

António (HSA), o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) e o Centro de Genética Médica 

Doutor Jacinto Magalhães (CGMDJM). O HSA localiza-se no Largo Prof. Abel Salazar, no centro 

da cidade do Porto – próximo das instalações do CMIN, no Largo da Maternidade de Júlio Dinis, e 

do CGMDJM, na Praça Pedro Nunes [2]. 

2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) englobam-se, no organigrama geral do CHP, nos Serviços de 

suporte à prestação de cuidados [3]. Têm como função assegurar a seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos a todos os doentes, bem como assegurar a 

preparação de diversas formulações estéreis e não estéreis, gerir o medicamento experimental nos 

Ensaios Clínicos (EC) e promover o uso racional do medicamento e os cuidados farmacêuticos [4]. 

Localizam-se maioritariamente no edifício neoclássico do HSA, excluindo a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), que se situa no Edifício Dr. Luís de Carvalho. Existe ainda uma 

unidade satélite no CMIN. Encontra-se, no Anexo B, uma representação esquemática dos espaços 

da unidade central dos SF. 

Os SF asseguram as suas funções 24h por dia, sendo que todas as noites se encontra um 

farmacêutico de serviço. Aos fins-de-semana e feriados, além de um farmacêutico, está presente 

também pelo menos um técnico de farmácia. 

A estrutura dos SF engloba farmacêuticos – Técnicos Superiores de Saúde (TSS), técnicos de 

farmácia – Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e 

assistentes técnicos. A direção dos SF encontra-se a cargo da Dr.ª Patrocínia Rocha, sendo que a 

responsabilidade de cada setor está delegada a um TSS. Os setores existentes são o Armazém de 

Produtos Farmacêuticos (APF), Distribuição (Ambulatório, Clássica e Dose Individual Diária), 

UFO, Farmacotecnia, Investigação e Desenvolvimento, Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e 

Gestão do Circuito do Medicamento (CdM) [4]. 

Os SF estão integrados em diversas equipas multidisciplinares, trabalhando em conjunto com 

outros profissionais de saúde de modo a promover a intervenção farmacêutica na prática clínica. 

Assim, existem farmacêuticos hospitalares em múltiplas comissões técnicas e científicas, de que 

são exemplo a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética para a Saúde 

(CES), a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar e várias consultas de grupo. 
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2.1. Gestão de qualidade 

O Sistema de Controlo de Qualidade tem como objetivo primordial realçar as políticas e 

procedimentos conducentes à melhoria e controlo das atividades e processos desenvolvidos no 

CHP-HSA. Aplica-se uma abordagem por processos, sendo que, para cada processo, são nomeados 

os respetivos Gestores e estabelecidos objetivos, identificadas atividades, responsabilidades e 

metodologias [4]. Cada serviço possui normas de gestão de qualidade e manuais de procedimentos 

próprios, complementadas com Instruções de Trabalho, bem como indicadores de desempenho pré-

definidos, que permitem a monitorização e controlo dos processos [5]. 

Uma parte essencial deste sistema são as auditorias, levadas a cabo de modo a averiguar se os 

processos se encontram concordantes com os procedimentos planeados previamente, se a sua 

implementação foi eficaz e se são adequados aos objetivos existentes em cada setor. Estas podem 

ter origem interna e externa [4, 6]. Os SF têm certificação Caspe Healthcare Knowledge Systems 

(CHKS) e são também certificados em todas as suas atividades pela norma ISO 9001:2008, sendo 

esta certificação renovada de 3 em 3 anos após auditorias apropriadas [4]. 

Nos SF, está implementado o Hospital Logistics System (HLS), um sistema de gestão de 

qualidade que visa a aplicação do modelo Kaizen, pretendendo garantir uma constante melhoria dos 

métodos implementados e satisfação das necessidades e expetativas dos doentes. Um exemplo da 

implementação deste sistema consiste na utilização de kanbans (Anexo C), que permitem efetuar 

uma eficaz gestão de stocks – estes cartões, armazenados juntamente com o produto respetivo, 

incluem, além de todas as informações que permitem a identificação do produto, o ponto de 

encomenda e a quantidade a pedir quando este é atingido. 

2.2. Gestão de risco 

Nos SF do CHP-HSA são implementados diversos métodos com o objetivo de minimizar o 

risco, uma vez que aqui são desempenhadas atividades que comportam grande responsabilidade – 

delas depende, em última instância, a segurança e manutenção ou restauração da saúde dos doentes. 

Os processos de gestão de risco estão diretamente associados à gestão da qualidade.  

São exemplos de medidas alusivas a este processo os avisos visuais referentes a prazo de 

validade (PV) curto, medicação de frio, soluções concentradas e diferentes dosagens do mesmo 

fármaco. Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) estão também identificados de acordo 

com o método de inserção de letras maiúsculas, tal como descrito na Norma n.º 020/2014 da 

Direção Geral da Saúde [7]. O CHP também implementa práticas seguras no que respeita a 

medicamentos de alerta máximo, ou seja, medicamentos com risco aumentado de provocar dano 

significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização, segundo a Norma 

n.º 014/2015 da Direção Geral da Saúde [8]. Cada serviço possui também medidas específicas – 

por exemplo, na Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), a validação 

farmacêutica das prescrições médicas enquadra-se na gestão do risco; no setor de Farmacotecnia, 
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estão implementados variados procedimentos que visam a eliminação de problemas relacionados 

com a preparação efetuada. Em adição, é, sempre que possível, realizada dupla ou tripla verificação 

de todas as tarefas executadas. 

2.3. Sistema Informático 

Os SF utilizam uma plataforma denominada Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

(GHAF). Esta plataforma é polivalente, permitindo uma comunicação eficaz entre os diversos 

setores e também com os restantes serviços do CHP. O GHAF contribui para uma otimização do 

trabalho desenvolvido em todos os setores, desde a gestão de stocks, gestão de encomendas, 

requisições, débitos e validação das prescrições médicas até à distribuição dos produtos 

farmacêuticos. O acompanhamento das prescrições é feito na aplicação CdM, que permite o acesso 

a informações clínicas dos doentes e ao histórico das prescrições, validações e dispensas, 

contribuindo para uma validação farmacêutica mais segura e eficaz e para a rastreabilidade dos 

produtos dispensados.  

3. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF tem como principal objetivo assegurar a correta disponibilização de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, na quantidade, qualidade e prazo expectável pelo doente, ao menor custo 

possível. É constituído por uma série de setores e zonas interligadas, de modo a garantir a 

conservação dos produtos e a otimizar o processo de armazenamento e distribuição dos mesmos. O 

armazém central é identificado com o código 1001, sendo que existem depois vários sub-armazéns 

nos SF, para que seja facilitada a gestão e dispensa dos produtos – por exemplo, a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA), a UFO, a produção e a DIDDU possuem armazéns próprios 

(1003, 1004, 1006 e 1, respetivamente).  

3.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos é realizada de acordo com o Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), que contém os medicamentos autorizados para uso hospitalar no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). Este é complementado pela respetiva Adenda ou deliberações da CFT 

do CHP, que pode restringir o formulário de acordo com as opções mais adequadas à realidade do 

hospital. Adicionalmente, em casos excecionais, podem adquirir-se medicamentos extra-formulário 

ou medicamentos sujeitos a uma Autorização de Utilização Excecional (AUE), após autorização da 

CFT [9].  

Os pedidos de encomenda são usualmente despoletados através dos kanbans, que contêm todas 

as informações necessárias para a encomenda do produto. Embora a parte técnica da gestão de 

compras seja da responsabilidade dos SF, a compra propriamente dita é feita pelo Serviço de 

Aprovisionamento (SA). Assim, existe uma plataforma informática, a Lista Comum, partilhada 

pelos dois serviços, onde os SF inserem os produtos a encomendar e o SA, conforme existe crédito 
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disponível, emite as notas de encomenda, de acordo com os concursos já realizados. Pontualmente, 

para produtos que não existam em stock ou que se encontrem esgotados, podem realizar-se 

encomendas à Farmácia Lemos ou pedidos de empréstimo a outros hospitais [9-11]. 

No decorrer do estágio, tivemos oportunidade de contactar com a aquisição de produtos 

farmacêuticos através da introdução de produtos na Lista Comum e pedidos de empréstimo ao 

exterior.  

3.2. Receção e armazenamento de medicamentos 

A receção da medicação é realizada num setor próprio inserido no APF. As encomendas são 

inicialmente verificadas em relação ao número de volumes, estado das embalagens, destino interno 

e quantidade recebida. De seguida, é feita a validação por um TDT ou TSS: compara-se a 

mercadoria entregue com a encomendada (de acordo com a nota de encomenda) e com a faturada 

(de acordo com o guia de remessa ou fatura) e verifica-se o lote e o PV, sendo que este último deve 

ser superior a 6 meses, sob pena de aceitação condicional. Alguns produtos exigem um controlo 

especial: nos dispositivos médicos, é necessário verificar a certificação CE; nos hemoderivados, o 

Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) e, nas matérias-primas (MP), o 

Certificado de Análise. Os estupefacientes e psicotrópicos são enviados para o TSS, para 

armazenamento numa sala fechada. Após a validação da encomenda, a documentação é enviada 

para o SA, para que este dê entrada informaticamente dos produtos recebidos [12]. 

Posteriormente, os produtos são armazenados de acordo com as condições adequadas 

previamente estabelecidas. Um esquema representativo do APF está disponível no Anexo D. 

Existem produtos com condições especiais de conservação – alguns exemplos são os termolábeis, 

armazenados em câmara frigorífica com sensor de controlo da temperatura, os inflamáveis, que se 

encontram numa sala individualizada com condições próprias, os estupefacientes e psicotrópicos, 

reunidos numa sala de acesso condicionado, e os medicamentos citotóxicos (CTX), armazenados 

diretamente na UFO. É utilizada a metodologia First Expired First Out (FEFO), sendo que os 

produtos devem ser retirados da direita para a esquerda, de cima para baixo e da frente para trás 

[12]. 

Durante o estágio, acompanhámos a receção de medicação e produtos farmacêuticos, com todo 

o processo de verificação e validação que lhe está inerente. 

3.3. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é suportada simultaneamente pelo GHAF e pelo sistema de kanbans. Como 

mencionado na secção 2.1., estes cartões contêm a identificação/código do produto, o ponto de 

encomenda e a quantidade a encomendar, e são distinguíveis através de um código de cores [13]. O 

ponto da encomenda e a quantidade a encomendar são calculados através da ponderação do 
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histórico de consumos [13]. No final do dia, são recolhidos todos os kanbans dos diferentes 

serviços, de modo a adicionar os produtos em falta à Lista Comum.  

Devido à elevada atividade do APF, por vezes os quantitativos informáticos não correspondem 

aos físicos. Assim, realiza-se um controlo frequente de alguns produtos selecionados 

aleatoriamente e, sempre que esta situação é detetada, procede-se ao seu devido registo [14]. 

Periodicamente, é também realizado um inventário dos SF, com o objetivo de atingir um controlo 

interno eficaz das quantidades físicas existentes [13]. 

O controlo dos PV é executado através de um sistema mensal de verificação dos produtos com 

um período de caducidade até 3 meses a contar da data de controlo. Também se reanalisam, 

mensalmente, os produtos que expiram naquele mês. Se a baixa rotatividade o justificar, os 

produtos são reunidos em local próprio para se proceder à devolução ao laboratório ou, caso esta 

não seja autorizada, para incineração [13]. 

Aquando da devolução de medicamentos ao próprio APF por parte dos vários serviços, o TSS 

analisa os medicamentos e o motivo da devolução e toma a decisão de a aceitar ou rejeitar com 

base em critérios definidos, que assentam na integridade do produto, PV, identificação e condições 

de conservação adequadas [15]. 

Durante o nosso estágio, procedemos à atualização e criação de novos kanbans para produtos 

recentemente adquiridos, colaborámos no processo de controlo de stock de alguns produtos e de PV 

e também no processo de conferência de serviços, integrado na gestão da qualidade. 

4. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital. Este setor permite satisfazer as necessidades que não são 

supridas pela indústria farmacêutica, o que é muito comum, por exemplo, na área da pediatria. 

Neste setor, ocorre a produção de estéreis, não estéreis, citotóxicos e o fracionamento e 

reembalagem de medicamentos. Todos os medicamentos manipulados são preparados de acordo 

com as “Boas Práticas a observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de 

Oficina e Hospitalar”, presentes na Portaria nº 594/2004 de 2 de junho [16], de forma a assegurar 

um elevado padrão de qualidade. Encontra-se, no Anexo E, um esquema da organização do 

Laboratório de Produção. 

4.1. Produção de não estéreis 

As formulações não estéreis preparadas nos SF compreendem formas farmacêuticas sólidas, 

semissólidas e líquidas e são manipuladas numa sala própria para este efeito. O TDT responsável 

pela preparação das formulações não estéreis deverá utilizar equipamento de proteção individual 

(EPI) adequado (bata, touca, máscara do tipo “procedimentos II” e luvas adequadas) [17]. 
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Os pedidos para preparação de uma formulação não estéril podem ser feitos através do GHAF, 

por kanbans ou em caso de necessidade de reposição de manipulados em stock no armazém central, 

por ter sido ultrapassado o seu PV. Para satisfazer um pedido, é necessária uma ordem de 

preparação, que é emitida e validada pelo farmacêutico supervisor. Esta ordem contém a 

designação da(s) substância(s) ativa(s), a forma farmacêutica, dosagem e apresentação, número de 

lote, identificação do operador e do supervisor, a quantidade por unidade e o número de unidades a 

preparar, as matérias-primas utilizadas (incluindo o seu lote, origem e PV), a técnica de preparação, 

os ensaios de verificação da qualidade do produto final e a validação pelo supervisor (Anexo F). Os 

ensaios de verificação genericamente descritos para as preparações são o ensaio de uniformidade 

de massa para formas farmacêuticas sólidas, ensaio de pH para formas farmacêuticas semissólidas 

e ensaio de pH e transparência para soluções. Há, contudo, ensaios específicos para cada 

formulação [18]. Com a ordem de preparação, são também emitidos rótulos (Anexo G), que 

contêm a composição quantitativa e qualitativa, incluindo as substâncias de notificação obrigatória, 

o número de lote do manipulado, o PV, as condições de conservação, as instruções especiais para 

utilização do medicamento, a via de administração, a identificação do local de preparação e do 

diretor técnico. No caso de se tratar de um manipulado para um doente específico, deverá também 

ser incluída a sua identificação e a posologia indicada [19]. O lote é criado de acordo com 

instruções de trabalho internas e permite a rastreabilidade do manipulado [19].  

O produto final é acondicionado em embalagens primárias, sendo estas boiões ou bisnagas para 

cremes, pomadas e pastas, frascos de vidro âmbar para soluções e suspensões, papel vegetal para 

pós e cápsulas de gelatina para pós em cápsulas (acondicionamento primário). É posteriormente 

embalado em embalagens de plástico transparente (acondicionamento secundário) [20]. 

No GHAF, para acerto de stocks, realiza-se o processo de composição, dando saída de todas as 

MP utilizadas, especificando o seu lote, e dando entrada do manipulado preparado. Caso este 

contenha psicotrópicos, é necessário registar o seu lote e o PV. É também através do GHAF que se 

satisfaz a encomenda pendente, caso esta exista informaticamente. Fisicamente, existe um dossier 

que contém o “Registo de Movimentos de M.P./S.A./Preparações Intermédias” (Anexo H) e que é 

atualizado diariamente [21]. 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de realizar a preparação de vários manipulados não 

estéreis, como soluções, suspensões, pomadas, pastas e papéis farmacêuticos. Observámos e 

colaborámos nos procedimentos de composição, satisfação de encomendas e registo de 

movimentos das MP e manipulados. 

4.2. Fracionamento e reembalagem 

O fracionamento e a reembalagem de medicamentos permite que os SF disponham do 

medicamento adequado para um dado tratamento clínico, na dose prescrita, de forma 

individualizada. Deste modo, é possível assegurar a correta individualização e identificação dos 
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medicamentos, garantindo a segurança e qualidade dos mesmos até à administração ao doente. Este 

processo é particularmente útil quando se pretende administrar doses mais baixas do que as 

comercializadas, nas situações em que há necessidade de realizar ajustes no regime posológico e 

quando a condição de saúde do doente dificulta a administração do medicamento [22]. 

A reembalagem dos medicamentos unidose é efetuada numa área própria, devidamente 

equipada. O medicamento é identificado relativamente à Denominação Comum Internacional 

(DCI), nome comercial, dose, número de lote do medicamento de origem, PV, data de 

reembalagem, quantidade reembalada e número da sessão. O PV atribuído aos medicamentos 

reembalados é de um ano ou o PV da embalagem original, caso este seja inferior a um ano [23]. O 

material de embalagem utilizado garante a proteção do medicamento dos agentes ambientais. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de acompanhar as operações de fracionamento, 

nomeadamente de comprimidos, participar nos procedimentos de reembalagem utilizando 

equipamento semiautomático (para a reembalagem de formas orais sólidas) e visualizar o 

procedimento da reembalagem com equipamento automático.  

4.3. Produção de estéreis 

No CHP-HSA efetua-se a produção ou aditivação de bolsas para nutrição parentérica (NP) e a 

preparação de medicamentos estéreis extemporâneos. Existem, assim, duas salas brancas no 

Laboratório de Produção, cada uma destinada a um dos efeitos supracitados. 

Devido às características de esterilidade destas preparações, é necessário ter cuidados 

adicionais durante a sua produção, o que se reflete nas características das instalações e EPI 

utilizado. Existe assim a zona cinzenta, destinada à colocação do EPI, que está dividida em duas 

áreas. Para aceder à primeira área, é necessário ter vestido o fato de bloco e calçados sapatos de 

bloco operatório. Nesta zona, devem ser colocadas as proteções de sapatos e retiradas todas as joias 

e adereços. Em seguida, coloca-se a touca e a máscara do tipo “procedimentos II” e efetua-se a 

lavagem e descontaminação das mãos. Veste-se ainda uma bata cirúrgica impermeável. Na segunda 

área, descontaminam-se novamente as mãos com desinfetante apropriado e calçam-se as luvas 

cirúrgicas [19]. Com este EPI, é possível aceder à sala branca, estéril e com pressão adequada, onde 

se encontra a Câmara de Fluxo Laminar (CFL). Na sala existe um stock de material clínico e um 

carro contendo as MP necessárias para a execução das preparações. A comunicação com o exterior 

é realizada através de um transfer. A manipulação é feita por um TSS e por um TDT, com recurso 

a técnica assética, de forma a garantir a proteção do produto e também do operador. A CFL é limpa 

no início e no final de cada sessão com álcool a 70º. Todo o material que entra na mesma deve ser 

pulverizado com álcool a 70º, assim como as luvas do operador [24].  
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4.3.1. Produção de medicamentos estéreis 

A sala destinada à produção de medicamentos estéreis tem pressão negativa e uma CFL 

vertical, de forma a proteger, para além do manipulado, o operador. Neste local é realizado 

essencialmente o fracionamento ou ajuste de dose de medicamentos já existentes no mercado, o 

que permite fornecer uma terapêutica individualizada a cada doente e simultaneamente rentabilizar 

os recursos hospitalares. As preparações são realizadas de acordo com a ordem de preparação 

previamente validada, cujo formato é semelhante à ordem de preparação de não estéreis. Após 

manipulação, os medicamentos são rotulados e acondicionados em manga estéril termosselada 

[25]. Realizam-se ensaios de validação, verificando-se a coloração (que deverá ser incolor a 

amarelo transparente) e a ausência de ar e de partículas em suspensão [26]. Também se executa, no 

final, o processo de composição e a satisfação de encomendas, segundo o descrito na secção 4.1. 

Durante este estágio, tivemos a oportunidade de assistir à preparação de vários manipulados 

estéreis e colaborámos na sua rotulagem e acondicionamento em mangas estéreis. Assim, 

necessariamente, contactámos com todo o EPI utilizado e os procedimentos realizados para 

assegurar a esterilidade da sala branca. 

4.3.2. Produção de nutrição parentérica  

A sala de produção de NP apresenta pressão positiva e tem uma CFL horizontal, que permite a 

proteção do manipulado, uma vez que nestas preparações não é necessário proteger o operador.  

No CHP, prepara-se NP de raiz para a pediatria e aditivam-se algumas bolsas de NP para 

adultos. A NP é preparada para os serviços de Neonatologia, Cuidados Intensivos Pediátricos e 

Pediatria e um cliente externo, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. A prescrição de NP é feita 

pelo médico diretamente na ordem de preparação, por via informática, através do programa 

informático “Sabichão” (Anexo I). Está dividida em solução I (contendo glucose, aminoácidos, 

oligoelementos, vitaminas hidrossolúveis e ranitidina ou heparina) e solução II (lípidos e vitaminas 

lipossolúveis). Para cada uma destas soluções, está descrita a sua composição qualitativa e 

quantitativa, dose por quilo e por dia e volume prescrito [27]. Estas duas soluções são preparadas 

individualmente e são misturadas antes da administração, devido a questões de estabilidade. O 

supervisor deverá confirmar se os valores prescritos se encontram dentro dos limites recomendados 

para cada nutriente [27]. 

A glucose e os aminoácidos são inseridos nas bolsas através de um sistema de enchimento 

automático. Os micronutrientes e a heparina ou ranitidina são adicionados manualmente, 

respeitando a ordem pela qual aparecem na ordem de preparação. O TDT mede o volume correto 

de cada micronutriente e o TSS confirma este volume antes de o introduzir na bolsa. A solução II é 

colocada em bolsa ou, caso o seu volume seja igual ou inferior a 50 mL, em seringa, sendo que são 

adicionados manualmente os lípidos e as vitaminas lipossolúveis. No caso de se fazer apenas a 

aditivação, deve romper-se o selo entre o compartimento da glucose e dos aminoácidos e adicionar 
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os micronutrientes, exceto as vitaminas lipossolúveis, que são adicionadas só após rompimento do 

selo dos lípidos. Todo o processo deve ser acompanhado da devida homogeneização. Coloca-se por 

fim o conetor de administração intravenosa e um filtro de partículas para os lípidos. Os rótulos são 

colocados na bolsa ou seringa no final da sua preparação, após a obturação [26]. 

É necessário realizar ensaios de validação, verificando-se a coloração (que deverá ser incolor a 

amarelo transparente) e a ausência de ar e de partículas em suspensão. Na primeira bolsa de cada 

turno e na última do dia, retiram-se aproximadamente 2 mL para realizar o controlo 

microbiológico. Também é feito um controlo gravimétrico: na ordem de preparação está descrito o 

peso teórico da solução I e um intervalo de ±5%; no final da preparação, as bolsas são pesadas 

individualmente e é registado o seu peso e se este se encontra dentro dos limites aceites [26].  

As bolsas deverão ser embaladas em películas fotoprotetoras ou papel de alumínio, se for 

necessário proteger da luz, e novamente rotuladas. Por fim, as preparações são acondicionadas 

numa manga estéril, termosselada.  

No decorrer do estágio, assistimos à validação de ordens de preparação e à preparação de várias 

bolsas de NP no interior da sala branca, colaborando, mais uma vez, na sua rotulagem e 

acondicionamento. 

4.4. Produção de citotóxicos 

A UFO encontra-se integrada no Hospital de Dia (HD), no serviço de Hematologia Clínica, e 

tem como objetivo primordial assegurar a gestão, preparação, armazenamento e distribuição de 

medicamentos CTX com a maior qualidade, segurança, eficácia e ao menor custo para doentes em 

regime de HD e para doentes internados no CHP, nos prazos acordados [28, 29]. Devido às 

características dos CTX, estes devem ser manipulados e transportados de forma a reduzir a 

probabilidade de exposição acidental. Assim, a UFO assegura um local apropriado e com 

profissionais treinados, capaz de garantir a proteção do produto, dos profissionais envolvidos e do 

ambiente. Nesta unidade estão sempre presentes dois TSS e dois TDT. 

A UFO é constituída por três zonas distintas. A zona negra é o local exterior à zona de 

preparação, onde se realiza a validação de prescrições médicas, a elaboração de rótulos das 

preparações, o envio das preparações para o HD, o arquivo dos registos e a dispensa de fármacos 

que não necessitam de manipulação prévia. É também nesta zona que se encontra o Armazém 

Avançado do setor, com armários denominados de “Ordem” e frigoríficos, contendo medicamentos 

CTX e adjuvantes, soluções de grande volume e material de consumo clínico. Realiza-se, 

diariamente, uma lista de doentes das sessões do HD para o dia seguinte, com a hora de chegada 

prevista e o correspondente tratamento a realizar, bem como uma lista de transporte para o HD, que 

é assinada aquando do levantamento da medicação. Também é na zona negra que se dá resposta às 

requisições de medicamentos hemoderivados para o HD. A prescrição destes medicamentos deve 

obedecer às regras de prescrição de hemoderivados, de acordo com o descrito na secção 5.2.3.2. 
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A zona cinzenta corresponde à antecâmara e é o local onde se procede à lavagem assética das 

mãos e à colocação do equipamento de proteção individual: uma bata reforçada de baixa 

permeabilidade, um primeiro par de luvas de látex esterilizadas e isentas de pó, máscara de alta 

proteção, touca, proteção de calçado e óculos. 

A zona branca corresponde à sala de preparação de CTX e está classificada como uma sala 

limpa ISO7 de acordo com a norma ISO 14644, sendo a manipulação dos CTX realizada em CFL 

vertical e numa sala com pressão negativa. Neste local, o manipulador coloca um segundo par de 

luvas esterilizadas de nitrilo ou neopreno [30, 31].  

Encontra-se no Anexo J um esquema representativo da planta da UFO. 

A UFO possui dois sistemas informáticos, o GHAF e o SClínico, que permitem validar e 

monitorizar as prescrições médicas eletrónicas. Existem também prescrições manuais em impressos 

próprios, cuja cor difere consoante os doentes são do HD (cor-de-rosa) (Anexo K) ou do 

internamento (verde) (Anexo L). 

Quando o doente dá entrada no HD realiza um hemograma, que pode, consoante os resultados, 

gerar ou não uma “luz verde” no GHAF, que consiste numa confirmação dada pela enfermagem 

para iniciar a preparação da medicação. Em caso afirmativo, o farmacêutico procede à validação, 

confrontando os dados do doente com os Protocolos de Quimioterapia. Para tal é necessário 

conhecer o doente, o peso, a altura, a superfície corporal ou área sob a curva, a patologia e 

respetiva farmacoterapia (dia do ciclo de quimioterapia, histórico do esquema de quimioterapia, 

CTX ou adjuvante prescrito por DCI, via de administração, dose padrão, dose ajustada ao doente e 

duração do tratamento). Compete ainda ao farmacêutico elaborar as ordens de preparação, emitir os 

rótulos de libertação e debitar os CTX e medicamentos adjuvantes diretamente ao doente 

associando lote e PV, após confirmação do volume de solução injetável para diluição e/ou 

reconstituição, do ritmo e tempo de perfusão, da necessidade de proteção da luz e do tempo de 

estabilidade da preparação [32].  

Após preparação dos tabuleiros individualizados por doente e por preparação, estes são 

enviados para os TDT de apoio, no interior da sala branca, que, após verificação, prepara todo o 

material necessário. Na CFL, descontaminada com álcool a 70º no início de cada sessão, o TDT 

operador confere todo o material e inicia a técnica de preparação. As preparações de CTX podem 

ser em bólus, em bombas de perfusão ou em soluções diluídas. Após o TDT de apoio identificar a 

preparação com o rótulo de libertação contendo o símbolo “Biohazard” e proteger da luz, caso 

necessário, o medicamento é acondicionado numa manga selada. Através do transfer, o TSS 

receciona a preparação e faz uma dupla verificação, enviando de seguida a preparação para os 

recipientes destinados aos cadeirões ou camas do HD [30, 33].  

No final de cada dia, encomendam-se ao armazém central dos medicamentos utilizados na 

UFO, tendo em consideração os kanbans que atingiram o ponto de encomenda [34]. 
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A UFO encontra-se equipada com um kit de derramamento, contendo todo o material 

necessário em caso de derrame e o respetivo manual de atuação. Este kit é fundamental para uma 

descontaminação segura do local, evitando a contaminação do ambiente circundante e a protegendo 

o pessoal envolvido [35]. 

Durante o estágio, foi possível colaborar na elaboração da lista de doentes e lista de transporte 

para o dia seguinte, na preparação dos tabuleiros para a sala branca e no preenchimento do quadro 

C da prescrição de hemoderivados. Realizámos, com supervisão, a validação de uma prescrição 

médica, comparando-a com o protocolo clínico em vigor no CHP e efetuando os cálculos 

necessários para a elaboração da ordem de preparação. Também observámos outros processos da 

responsabilidade do TSS, como as validações das prescrições, encomendas a partir do sistema de 

kanbans, emissão de ordens de preparação e rótulos de libertação e verificação final das 

preparações. Neste serviço tivemos ainda a oportunidade de entrar na sala branca, onde, após 

cumprimento de todas as regras de segurança, acompanhámos o processo de manipulação de CTX 

e acondicionámos as preparações. 

5. Distribuição 

A distribuição de medicamentos é uma atividade de grande relevância nos SF, uma vez que 

assegura um dos objetivos primordiais deste serviço – a disponibilização da medicação a todos os 

doentes. Esta atividade pressupõe um estreito contacto com os diversos serviços clínicos. Assim 

sendo, a gestão da distribuição permite garantir uma distribuição racional dos medicamentos, o 

cumprimento das prescrições, a administração do medicamento correto, reduzir o tempo associado 

à manipulação da medicação e racionalizar os custos com a terapêutica. 

5.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica é realizada diretamente através do armazém central e consiste no 

fornecimento de medicamentos a um determinado serviço, após receção de um pedido de reposição 

de stock em formato eletrónico ou manual.  Este pedido tem por base um stock fixo previamente 

definido entre os SF e os restantes serviços no que respeita aos medicamentos e quantitativos que o 

vão constituir. O fornecimento de medicamentos por distribuição clássica comporta três circuitos 

distintos – circuito A, B e C – que garantem a distribuição de medicação a todos os serviços 

clínicos, blocos, consultas, farmácias satélite do CHP, DIDDU, UFO, Farmácia de Ambulatório e 

viatura médica de emergência e reanimação [36, 37].  

No CHP, a distribuição clássica de medicamentos pode ser feita através de vários métodos: 

reposição por HLS, que consiste num sistema de troca de caixas vazias por caixas cheias, 

obedecendo a quantitativos previamente estabelecidos; reposição de stocks nivelados, em que a 

reposição é feita diretamente no local, após contagem das unidades consumidas; e reposição de 

stock por kanban, em que a reposição é feita através do sistema anteriormente descrito [37]. 
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Os Pyxis® são um caso particular de armazenamento – consistem em sistemas de 

dispensamento automático, constituídos por várias gavetas e armários, que apenas permitem a 

dispensa de um determinado medicamento após introdução de uma senha de acesso e da impressão 

digital. Assim, permitem um controlo mais rigoroso dos stocks existentes e da dispensa da 

medicação. A reposição do stock dos Pyxis® é da responsabilidade direta do APF e é realizada por 

reposição de stocks nivelados. Estes sistemas existem na Unidade de Cuidados Intensivos e no 

Bloco Central. [38]  

Contactámos com a Distribuição Clássica durante o período de estágio no APF; neste âmbito, 

colaborámos na preparação da medicação para ser distribuída pelos diferentes serviços, na 

conferência da mesma e na reposição do Pyxis®. 

5.2.  Distribuição individual diária em dose unitária 

Na DIDDU, a medicação é preparada em dose unitária e individualizada para posterior 

distribuição pelos doentes em regime de internamento nos serviços clínicos do CHP, com base na 

prescrição médica eletrónica e posterior validação farmacêutica. Este método permite um constante 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, aumentando a segurança e eficácia da terapêutica 

e reduzindo o risco de efeitos secundários e interações. Simultaneamente, rentabilizam-se recursos 

através do controlo dos custos e desperdícios. O processo de aviamento é realizado diariamente 

para as 24h seguintes, com exceção de sábados e vésperas de feriados, em que se prepara 

medicação para 48h [39]. 

É também neste setor que o TSS realiza a dispensa de medicamentos sujeitos a controlo 

especial, dá resposta às requisições da medicação em falta na unidose e responde a pedidos de 

informação por parte de outros profissionais de saúde. 

Um esquema da organização do espaço da DIDDU está disponível no Anexo M. 

Durante o período de estágio, tivemos oportunidade de observar a validação farmacêutica no 

CdM e também de validar algumas prescrições, com supervisão. Colaborámos na dispensa de 

medicamentos hemoderivados, material de penso e estupefacientes e psicotrópicos, através do 

preenchimento das respetivas prescrições, do seu aviamento e débito. Realizámos também pesquisa 

bibliográfica de modo a dar resposta a questões tanto de outros profissionais de saúde como dos 

próprios TSS que se encontravam a validar. 

5.2.1. Validação da prescrição médica 

As prescrições médicas podem chegar até aos SF em formato eletrónico, na aplicação CdM, ou 

em impresso próprio, em alguns casos particulares. Independentemente do formato, a prescrição 

deve conter a identificação do doente (nome, nº do processo, serviço e nº da cama), DCI do 

medicamento, forma farmacêutica, dose, via de administração, duração do tratamento, data e hora 

da prescrição e identificação do prescritor. Para uma mais correta validação, estas informações 
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devem ser acompanhadas por mais dados do doente (como a altura, o peso, a idade e alguns 

parâmetros bioquímicos) e respetivo diagnóstico [40]. 

Na validação das prescrições médicas, de modo a promover a segurança e eficácia da 

terapêutica farmacológica, é necessário ter em conta as Políticas de Utilização de Medicamentos 

descritas no FNM, na Adenda e nas deliberações da CFT, bem como as características do doente e 

do medicamento [40]. Através dos dois últimos tópicos, é possível identificar Problemas 

Relacionados com o Medicamento (PRM): 

- PRM tipo 1: avalia a necessidade; surge quando o medicamento não tem as indicações 

aprovadas para a sintomatologia em questão ou quando o doente não tem um problema de saúde 

manifestado. Inclui também problemas relacionados com a indisponibilidade do medicamento. 

- PRM tipo 2: avalia a adequabilidade; surge quando o medicamento não pode ser usado pelo 

doente em questão devido a fatores como reações adversas e contraindicações. 

- PRM tipo 3: avalia a posologia (dose, frequência, duração e momento de administração). 

- PRM tipo 4: avalia as condições do doente/sistema; surge, por exemplo, quando há 

impossibilidade da correta administração da medicação ou quando o doente não tem recursos 

financeiros para a adquirir [41]. 

Todos os PRM possivelmente identificados, bem como quaisquer outras informações 

relevantes, devem ser adicionados ao campo “Observações da Farmácia”, para ponderação pelo 

médico prescritor. As intervenções devem ser arquivadas para acompanhamento da situação [40]. 

O CdM possui um sistema de cores que permite identificar as prescrições por validar e, dentro 

destas, as urgentes, que necessitam de resposta dentro de 30 minutos. Além desta aplicação, existe 

um Portal Interno em que os serviços de enfermagem podem efetuar pedidos de medicação em falta 

na unidose. 

5.2.2.  Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Uma vez efetuada a validação das prescrições, são emitidas listas contendo os medicamentos a 

dispensar a cada um dos doentes que se encontram num determinado serviço. O processo de 

aviamento dos medicamentos a distribuir é realizado pelos TDT, podendo ser totalmente manual ou 

com o apoio de equipamento semiautomático, o Pharmapick®. Este dispositivo é utilizado para a 

dispensa dos medicamentos de maior consumo/rotatividade, com exceção das bolsas de nutrição 

parentérica, produtos de grande volume, suplementos e produtos de frio, sendo estes dispensados 

manualmente. Os restantes medicamentos encontram-se armazenados em gavetas, estando os de 

maior consumo numa área chamada “torre”. A medicação é acondicionada em gavetas 

devidamente identificadas com o nome e número de cama de cada doente; estas, por sua vez, são 

colocadas em malas referentes a cada serviço clínico. Os carros são posteriormente transportados 

pelos auxiliares até aos respetivos locais. A preparação das malas é feita respeitando um horário 

específico para cada serviço, de modo que a dispensa siga a ordem definida (Anexo N) [42]. 
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5.2.3.  Medicamentos sujeitos a controlo especial 

5.2.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

A prescrição de psicotrópicos e estupefacientes possui legislação própria, uma vez que estes 

medicamentos têm uma margem terapêutica estreita e podem causar dependência física e 

psicológica. Assim, a sua dispensa é da responsabilidade exclusiva do farmacêutico, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 15/1993 de 22 de janeiro [43]. A prescrição possui um impresso próprio – Modelo 

nº 1509 da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) (Anexo O) – e apresenta-se por 

medicamento e por serviço. Aquando da chegada aos SF, esta deve encontrar-se assinada pelos 

enfermeiros que administraram a medicação e pelo médico de serviço e deve também estar 

numerada e carimbada pelo centro de custo. Cabe ao farmacêutico conferir a prescrição, preencher 

os campos da mesma que lhe estão reservados e aviar a medicação, em caixas fechadas. O débito é 

realizado ao serviço [42]. 

5.2.3.2.  Hemoderivados 

É fundamental assegurar a rastreabilidade dos hemoderivados; assim, a sua dispensa é da 

responsabilidade do farmacêutico e rege-se pelo Despacho Conjunto nº 1051/2000 de 14 de 

setembro [37]. A prescrição é realizada em impresso próprio – Modelo nº 1804 da INCM (Anexo 

P) – e deve ser acompanhada por etiquetas identificativas do doente, para identificar todas as 

embalagens dispensadas. Cabe ao TSS verificar o preenchimento da prescrição, com destaque para 

o nº de processo do doente. Aquando do aviamento, é preenchido, nos SF, o quadro C do impresso, 

que inclui o nº do lote e o CAUL. Os hemoderivados para internamento são dispensados na 

DIDDU, para o HD são dispensados na UFO e para os restantes serviços são dispensados no 

armazém central. O débito é realizado ao doente [42, 44]. 

5.2.3.3. Material de penso 

A prescrição de material de penso é realizada num impresso próprio (Anexo Q) adequado às 

suas particularidades, uma vez que indica as várias características da ferida a tratar. A dispensa é da 

responsabilidade do farmacêutico. Esta prescrição é válida por um período máximo de 8 dias [42]. 

5.2.3.4.  Anti-infeciosos 

De modo a evitar o aparecimento de resistências e a disseminação de infeções, a prescrição 

deste tipo de medicação é válida por apenas 7 dias, após os quais necessita de revisão médica. Pode 

ser realizada informaticamente ou através de impresso próprio, nos serviços sem DIDDU (Anexo 

R) [42]. 

5.2.3.5. Nutrição artificial 

A prescrição de nutrição artificial tem uma validade máxima de 8 dias, de modo a reduzir 

possíveis custos e desperdícios. Tal como os anti-infeciosos, pode ser realizada informaticamente 

ou, no caso de serviços sem DIDDU, através de um impresso próprio (Anexo S) [42]. 
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5.2.3.6. Antídotos 

A prescrição de antídotos tem a particularidade de necessitar de uma resposta rápida. Pode ser 

realizada informaticamente ou através de impresso próprio (Anexo T) [42]. 

5.3. Distribuição em ambulatório 

A UFA destina-se à dispensa de fármacos a utentes que detêm uma patologia cuja terapêutica 

se encontra contemplada em despachos publicados em Diário da República. Este serviço está 

inserido no âmbito da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de saúde do 

SNS [45]. A dispensa da medicação em regime de ambulatório é totalmente comparticipada em 

situações devidamente regulamentadas, de acordo com diplomas legais, autorizações da Direção 

Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES, não acarretando assim qualquer custo para o 

utente. A dispensa de medicamentos neste regime permite um melhor controlo da adesão à 

terapêutica e uma melhor vigilância da ocorrência de efeitos adversos, devido ao facto de ser 

dispensada uma quantidade limitada de medicamentos, tendo o utente que se deslocar regularmente 

à UFA [46]. Assim, reduzem-se também os custos e os riscos associados ao internamento 

hospitalar e a prestação de cuidados farmacêuticos é facilitada. 

Na UFA do CHP, dispensam-se fármacos para Insuficiência Renal Crónica, Quimioterapia, 

Hipertensão Pulmonar, Fármacos Imunológicos, Artrite Reumatoide e outras doenças 

reumatológicas, Hepatite B, Hepatite C, VIH, tuberculose, lepra, Esclerose Múltipla, Esclerose 

Lateral Amiotrófica, Polineuropatia Amiloidótica Familiar (paramiloidose), Síndrome de Lennox-

Gastaut, Fibrose Quística, profilaxia de rejeição aguda de transplantes hepáticos e renais, Doença 

de Crohn, Síndrome do Intestino Curto e perturbações do crescimento, entre outras patologias. São 

ainda dispensados hemoderivados e manipulados. 

A UFA encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Possui uma sala 

de espera com um sistema automático de senhas, que permite uma maior organização no 

atendimento aos utentes. A zona destinada ao atendimento é composta por três balcões e uma sala 

de atendimento privado (balcão 4) [47]. Os fármacos estão armazenados em vários armários e 

frigoríficos (no caso de medicação de frio) e encontram-se organizados por patologia, DCI e 

dosagem. Uma planta do setor está disponível no Anexo U. Na zona de atendimento está afixada 

uma lista de todos os medicamentos existentes na unidade com o correspondente local de 

armazenamento, o que facilita a localização destes e permite uma maior rapidez no atendimento. 

Os fármacos deverão ser arrumados e dispensados segundo a metodologia FEFO [48]. 

O atendimento, validação da prescrição e a dispensa dos medicamentos é realizada pelos TSS. 

A prescrição está, na maior parte dos casos, em formato eletrónico. Contudo, na nutrição entérica e 

gastroenterologia, a dispensa resulta de uma prescrição em papel em impresso próprio. O 

farmacêutico verifica se a prescrição está de acordo com os requisitos necessários, ou seja, se foi 

elaborada em modelo apropriado, possui os dados de identificação do utente (nome, número de 
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processo, sistema de saúde aplicável e respetivo número), a identificação do fármaco (DCI, dose e 

forma farmacêutica) e posologia, identificação da especialidade médica responsável pela 

prescrição, indicação da data da próxima consulta, identificação e assinatura do prescritor, diploma 

legal a que obedece a prescrição médica e data de validade [46]. Após esta verificação, o 

farmacêutico acede à prescrição através do GHAF. A quantidade de fármaco a dispensar deverá ter 

em conta critérios como a data da próxima consulta, o preço da medicação em questão, a área de 

residência do utente e o stock disponível, sendo que deve ser sempre assegurado que o utente 

possui medicação até à sua próxima deslocação ao CHP [49]. A quantidade dispensada é registada 

no GHAF, assim como o lote dos fármacos que estão sujeitos a maior controlo. Se a medicação não 

for suficiente até à data da próxima consulta, é entregue ao utente um documento com indicação da 

medicação pendente, para posterior apresentação na UFA. 

Sempre que é prescrito um novo medicamento, o farmacêutico deve informar e aconselhar o 

doente para que este o utilize corretamente, de modo a maximizar a eficácia e a segurança da 

terapêutica. Em algumas situações é entregue, junto do medicamento, um folheto informativo que 

contempla informação essencial e clara sobre o mesmo.  

Além da dispensa em ambulatório, também se realiza, na UFA, a dispensa de alguns fármacos 

para Hospital de Dia de Gastroenterologia, como o infliximab, usado na Doença de Crohn. 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000 de 1 de setembro, a UFA também está autorizada a vender 

medicamentos ao público, quando surjam circunstâncias excecionais que possam comprometer o 

normal acesso aos medicamentos ou quando, por razões clínicas resultantes do atendimento em 

serviço de urgência hospitalar, seja necessária a imediata acessibilidade ao medicamento [50]. A 

venda direta ao utente apenas é realizada mediante a apresentação de prescrição médica e, caso seja 

uma situação de rotura, a prescrição deverá conter no mínimo 3 carimbos de farmácias 

comunitárias, de modo a provar a inexistência do medicamento [51]. 

Este setor recebe frequentemente medicação devolvida, sendo que o TSS se encarrega de 

verificar as condições de conservação, o PV, a integridade das embalagens e a identificação dos 

medicamentos em unidose, entre outros fatores. Os medicamentos de frio são colocados em 

quarentena, uma vez que não é possível garantir a correta conservação dos mesmos [51]. 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de observar e auxiliar em todo o processo de dispensa 

de medicamentos ao público, sendo que realizámos alguns atendimentos sob supervisão. Também 

participámos no processo de devolução de medicação, através da separação de medicamentos, 

verificação do seu PV e rejeição de medicamentos cujas caixas ou blisters não se encontrassem 

completos.  

6. Investigação e Desenvolvimento: Ensaios clínicos 

De acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, que rege a investigação clínica, um EC é 

definido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 
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verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou 

mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [52]. 

Os EC assumem um papel nuclear no processo de obtenção de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) de um medicamento de uso humano, uma vez que é fulcral que, no seu decorrer, os 

medicamentos mostrem ser seguros e eficazes. No CHP estão atualmente a decorrer cerca de 90 

EC, a maioria de fase III, sendo os restantes correspondentes a ensaios de fase II e IV. No anexo V, 

encontra-se uma representação esquemática das duas salas que constituem a Unidade de EC, que 

obedecem a todos os requisitos neste âmbito. 

6.1. Intervenientes nos ensaios clínicos 

O circuito do medicamento experimental (ME) inicia-se no promotor, sendo este o responsável 

pelo planeamento, acompanhamento, gestão e financiamento do EC, devendo avaliar 

cuidadosamente a segurança dos doentes que participam no estudo. O promotor submete 

obrigatoriamente as suas propostas às entidades competentes, de modo a assegurar as boas práticas 

clínicas na condução dos EC. Em Portugal, a realização de um EC está dependente da aprovação 

prévia de três entidades independentes: a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (INFARMED), a Comissão de Ética para a Investigação Científica (CEIC) e a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) [52]. 

A equipa de investigação no local envolve médicos, enfermeiros e farmacêuticos devidamente 

qualificados. O responsável máximo pela implementação e condução do EC é o investigador 

principal, que tem como função delegar tarefas à equipa selecionada, fazer o recrutamento dos 

participantes e assegurar que o seu centro de ensaio possui as condições e infraestruturas 

necessárias à realização do EC. O coordenador do EC é responsável pela interligação entre todas as 

entidades internas e, também, com as entidades externas. O acompanhamento do EC é da 

responsabilidade de um monitor designado pelo promotor, responsável por analisar as informações 

e dados coligidos durante o estudo, mantendo o promotor totalmente informado da sua evolução. 

Muitas vezes, este serviço é contratado a uma Contract Research Organization (CRO) [53]. 

Os participantes dos EC desempenham um papel de enorme importância e o sucesso do ensaio 

depende diretamente da sua cooperação, sendo essencial assegurar a sua segurança e fornecer toda 

a informação necessária durante o processo de consentimento.  

6.2. Circuito do medicamento experimental e papel do farmacêutico 

Após aprovação por parte de todas as entidades competentes, o primeiro passo é a realização de 

uma visita de qualificação. Nesta, os monitores apresentam o EC em questão e avaliam as 

condições do local a nível de infraestruturas, organização, existência de profissionais qualificados e 
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capacidade de recrutamento de doentes, entre outros parâmetros. É após esta reunião que se inicia o 

processo de implementação do EC no hospital, que culmina com a visita de início. Esta, tal como a 

visita de qualificação, realiza-se tanto nos Serviços Médicos como nos SF. Marca o início do EC, 

uma vez que é aqui que é dada formação aos profissionais envolvidos no mesmo em relação a 

todos os procedimentos, processos e documentação. É realizada a delegação oficial de tarefas por 

parte do investigador principal, em impresso próprio, sem a qual nenhum profissional de saúde 

pode intervir no ensaio. Garante-se também, novamente, a existência de todas as condições 

necessárias ao bom funcionamento do EC. Os monitores fornecem aos SF um dossier organizado 

segundo um índice próprio do CHP, o Pharmacy Index File, que contém toda a informação e 

documentação relativa ao ensaio em questão. No decorrer do mesmo, o dossier é constantemente 

atualizado com dados relativos ao ME [53]. 

Nos EC, o farmacêutico é o responsável por toda a medicação experimental, passando pela sua 

receção, armazenamento segundo as condições protocoladas, controlo da temperatura de 

armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento. Tudo 

isto é registado tanto em suporte de papel como em suporte informático, em bases de dados 

próprias e em plataformas on-line partilhadas com os promotores. Nos SF é elaborado, para cada 

EC, um procedimento interno que contém todos os passos que devem ser seguidos no âmbito do 

circuito do ME, de modo a agilizar o processo e diminuir erros. De um modo geral, a receção do 

ME é realizada no APF, onde se preenche um impresso de receção da medicação de EC e se 

encaminha a mesma para a unidade de EC. Aqui, toda a medicação é devidamente conferida e 

armazenada e efetua-se o registo da sua entrada nas várias plataformas existentes. A dispensa é 

precedida por uma prescrição médica em impresso próprio (Anexo W) – caso o ensaio não seja 

aberto, na prescrição vem apenas descrito o número de kit, uma vez que os fármacos não se 

encontram identificados. Nos SF, é realizada a validação da prescrição médica, a manipulação da 

ME, se necessária (sempre acompanhada de uma ordem de preparação, também emitida na unidade 

de EC), a dispensa e posteriormente, caso aplicável, a recolha e armazenamento das embalagens e 

registo da compliance. Se assim ficar acordado, o hospital poderá ser responsável por destruir as 

embalagens de ME (Anexo X); caso contrário, estas serão enviadas para o promotor para que ele 

realize a sua destruição. Durante o decorrer de todo o EC, são realizadas visitas de monitorização, 

de modo a acompanhar o curso do mesmo [53]. 

Tivemos oportunidade de assistir a todos os três tipos de visitas mencionadas anteriormente, 

bem como de colaborar em todo o circuito da ME: a sua receção, armazenamento, elaboração de 

ordens de preparação, dispensa, recolha e destruição, tudo isto acompanhado dos devidos registos 

manuais e informáticos. Contactamos também com diversos protocolos de EC e restante 

documentação inerente aos mesmos. 
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7. Cuidados Farmacêuticos 

Os Cuidados Farmacêuticos são essenciais para que o doente receba o melhor e mais eficaz 

tratamento possível. Realizam-se em várias dimensões, sendo a mais comum e visível a validação 

farmacêutica da prescrição médica, onde se pretendem identificar possíveis PRM, oportunidades de 

realizar conversão da forma farmacêutica (usualmente de IV para oral) e monitorização de 

parâmetros analíticos e consequentes ajustes de dose [41, 54]. Outros trabalhos desenvolvidos neste 

âmbito incluem estudos da utilização de medicamentos, a resposta a pedidos de informação de 

outros profissionais de saúde sobre medicação, a identificação e notificação de interações entre 

medicamentos e ações de educação para a saúde [54-56]. 

Durante o nosso estágio, realizámos diversas atividades relacionadas com Cuidados 

Farmacêuticos. No âmbito da UFA, foi-nos proposta a elaboração de panfletos sobre oito novos 

medicamentos, para distribuição aos utentes aquando do levantamento da medicação pela primeira 

vez. Na DIDDU, assistimos e participámos em diversas intervenções farmacêuticas relativas à 

prescrição médica. Colaborámos também na resposta a pedidos de informação em relação a 

produtos farmacêuticos, através de pesquisa bibliográfica. Estas atividades serão descritas com 

mais detalhe na secção 8.  

8. Atividades complementares 

Na primeira semana de estágio, foi-nos dada a oportunidade de assistir a uma formação 

proporcionada pela Merck Sharp & Dohme com o intuito de dar a conhecer o Zerbaxa® 

(ceftolozano/tazobactam), um antibiótico recente no mercado que combina uma nova cefalosporina 

com atividade antipseudomonas com um inibidor das beta-lactamases. Assim, tivemos acesso a 

informação privilegiada sobre o fármaco e todo o seu percurso de desenvolvimento até chegar ao 

mercado. Em adição, pudemos observar o funcionamento de reuniões deste tipo, sendo que, no 

final, teve lugar uma troca de ideias em relação à adaptação do produto à realidade hospitalar. 

Como mencionado anteriormente, durante o estágio foi-nos proposta a realização de panfletos 

informativos adaptados à compreensão do utente sobre oito novos fármacos disponibilizados na 

UFA: Lonsurf® (trifluridina + tipiracilo, Taiho Pharmaceutical) (Anexo Y), Ofev® (nintedanib, 

Boehringer Ingelheim) (Anexo Z), Cosentyx® (secucinumab, Novartis) (Anexo AA), Giotrif® 

(afatinib, Boehringer Ingelheim) (Anexo AB), Mekinist® (trametinib, GlaxoSmithKline) (Anexo 

AC), Ibrance® (palbociclib, Pfizer) (Anexo AD), Tafinlar® (dabrafenib, GlaxoSmithKline) (Anexo 

AE) e sulfato de quinidina (Teva) (Anexo AF). Na elaboração destes folhetos, consultámos 

principalmente o Resumo das Características do Medicamento, que reúne as informações mais 

relevantes sobre os fármacos, tendo o cuidado de adaptar a linguagem utilizada à realidade dos 

utentes da UFA. Este exercício permitiu-nos desenvolver não só conhecimentos científicos como 

também a aplicação prática dos mesmos e a capacidade de aconselhamento. 
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Durante o período de estágio na DIDDU, colaborámos, através de pesquisa bibliográfica, em 

várias questões e dúvidas que surgiam durante a validação das prescrições médicas ou por parte de 

outros profissionais de saúde. Deixamos alguns exemplos destas situações. Foi-nos questionado por 

uma farmacêutica se o medicamento Librax® (clordiazepóxido + brometo de clidínio, Meda 

Pharma) pode ser administrado a uma mulher que se encontre a amamentar. A resposta foi 

negativa, uma vez que ambos os fármacos passam para o leite materno e, uma vez que o clidínio 

possui efeitos anticolinérgicos, a lactação poderia ser inibida aquando da toma deste fármaco. 

Assim, foi-nos pedido que elaborássemos uma lista de fármacos com efeitos colinérgicos e 

anticolinérgicos, com especial incidência nos mais utilizados em ambiente hospitalar. Esta lista 

encontra-se disponível no Anexo AG. Também na DIDDU, de forma a dar resposta a um pedido de 

informação de uma nutricionista, foi-nos pedida uma recolha de dados sobre vários tipos de 

nutrição entérica – Fresubin Original®, Fresubin Renal® (Fresenius Kabi) e Renilon Powder® 

(Nutricia) – para poder comparar os seus teores em sódio.  

Tivemos também a oportunidade de acompanhar a Dra. Paulina Aguiar, responsável pela UFA 

e membro da Consulta de Grupo de Imunologia Clínica, a uma reunião no âmbito desta comissão, 

onde vários médicos apresentaram casos clínicos desafiantes e propuseram terapêuticas para serem 

aprovadas no contexto da Consulta de Grupo. Assim, pudemos observar de perto o papel do 

farmacêutico em equipas multidisciplinares. 

9. Conclusão 

A experiência de estágio nos SF do CHP permitiu-nos acompanhar de perto a realidade da 

atividade farmacêutica em ambiente hospitalar, no que respeita ao desempenhar de funções e aos 

principais desafios atualmente impostos aos profissionais. O farmacêutico hospitalar assume um 

papel crucial em todas as etapas do circuito do medicamento, desenvolvendo um trabalho de alta 

responsabilidade e rigor, de modo a proporcionar aos doentes o melhor tratamento, pressupondo 

sempre uma boa gestão dos recursos.  

A passagem pelos vários departamentos dos SF permitiu-nos tomar conhecimento da 

intervenção farmacêutica ao nível da obtenção, preparação e distribuição de medicamentos. Assim, 

constatámos que o farmacêutico hospitalar é um profissional completo; além da formação científica 

na área do medicamento, possui também conhecimentos de gestão, coordenação e liderança. 

Durante o nosso período de estágio no CHP-HSA, tivemos oportunidade não só de observar como 

também de absorver alguns destes conhecimentos e capacidades, fazendo de nós melhores 

estudantes e profissionais. 
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Anexos 

 

Anexo A – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 
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Anexo B – Representação esquemática dos espaços da unidade central dos SF 
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Anexo C – Sistema de kanbans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Anexo D – Representação esquemática do APF 
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Anexo E – Representação esquemática do Laboratório de Produção 
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Anexo F – Ordem de preparação de Não Estéreis 
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Anexo G – Rótulo de solução oral de sacarose a 24% 
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Anexo H – Folha de Registo de Movimentos de M.P./S.A./Preparações Intermédias 
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Anexo I – Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo J – Representação esquemática da UFO  
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Anexo K – Folha rosa (prescrições de Hospital de Dia/Ambulatório) 
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Anexo L – Folha verde (prescrições de internamento) 
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Anexo M – Representação esquemática da DIDDU  
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Anexo N – Esquema de Aviamento e Entrega da Dose Unitária 
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Anexo O – Modelo de Prescrição de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo P – Modelo de Prescrição de Hemoderivados 
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Anexo Q – Modelo de Prescrição de Material de Penso 
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Anexo R – Modelo de Prescrição de Anti-infeciosos 
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Anexo S – Modelo de Prescrição de Nutrição Artificial 
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Anexo T – Modelo de Prescrição de Antídotos  
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Anexo U – Representação esquemática da UFA 
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Anexo V – Representação esquemática da Unidade de EC 
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Anexo W – Modelo de Prescrição de ME 
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Anexo X – Impresso de registo de destruição de ME 
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Anexo Y – Panfleto com informações relativas a Lonsurf®  
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Anexo Y – Panfleto com informações relativas a Lonsurf® 
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Anexo Z – Panfleto com informações relativas a Ofev® 
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Anexo Z – Panfleto com informações relativas a Ofev® 
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Anexo AA – Panfleto com informações relativas a Cosentyx® 
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Anexo AA – Panfleto com informações relativas a Cosentyx® 
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Anexo AB – Panfleto com informações relativas a Giotrif® 
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Anexo AB – Panfleto com informações relativas a Giotrif® 
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Anexo AC – Panfleto com informações relativas a Mekinist® 
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Anexo AC – Panfleto com informações relativas a Mekinist® 
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Anexo AD – Panfleto com informações relativas a Ibrance® 
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Anexo AD – Panfleto com informações relativas a Ibrance® 
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Anexo AE – Panfleto com informações relativas a Tafinlar® 
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Anexo AE – Panfleto com informações relativas a Tafinlar® 
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Anexo AF – Panfleto com informações relativas ao sulfato de quinidina 
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Anexo AF – Panfleto com informações relativas ao sulfato de quinidina 
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Anexo AG – Tabela de medicamentos com efeitos colinérgicos e anticolinérgicos 
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Anexo AG – Tabela de medicamentos com efeitos colinérgicos e anticolinérgicos   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


