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Resumo 

O presente relatório é relativo ao estágio em Farmácia Comunitária realizado no 

segundo semestre do 5º ano e que permite a conclusão do ciclo de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

Este estágio decorreu entre 17 de janeiro e 16 de maio de 2017 na Farmácia 

Cristelo e revelou-se muito importante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Durante este período pude contactar com as variadas atividades diárias exigíveis ao bom 

funcionamento de uma farmácia, desde a realização de encomendas à sua receção, à 

verificação dos prazos de validade, aos mecanismos de gestão, até ao atendimento e 

aconselhamento farmacêutico. Relativamente ao atendimento, este foi um processo 

gradual já que, numa fase inicial, pude aprender muito ao assistir aos atendimentos 

daqueles que já são profissionais da área e só depois fui tendo a oportunidade de o fazer 

por mim própria e continuar a aprender com as variadíssimas situações e dificuldades que 

foram surgindo e se revelaram essenciais ao meu crescimento em termos profissionais e 

humanos.  

O relatório encontra-se dividido em 2 partes. A primeira parte visa a descrição das 

atividades com as quais contactei e experienciei durante o período de estágio que 

traduzem o dia-a-dia de uma farmácia comunitária. A segunda pretende apresentar os 

temas por mim desenvolvidos durante o período de estágio: Suplementos Alimentares, 

Alergias e Proteção Solar.   
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Parte I – Funcionamento da Farmácia Cristelo e atividades desenvolvidas 

 

1. TABELA 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 
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JANEIRO 
17 - 20 X         

23 - 27 X   X  X    

FEVEREIRO 

30 - 3 X X        

6 - 10 X X  X  X   X*1 

13 - 17 X X  X X X    

20 - 24 X X    X    

MARÇO 

27 - 3 X X  X  X X   

6 - 10 X X X   X X   

13 - 17 X X    X   X*2 

20 - 24 X X    X    

27 - 31 X X    X X  X*3*4 

ABRIL 

3 - 7 X X    X X X  
10 - 14 X X    X X   

17 - 21 X X    X X   

24 - 28 X X  X   X  X*5 

MAIO 

1 - 5 X X     X   

8 - 12 X X  X   X   

15 - 16 X X     X   

 

*1 – Formação AVÉNE® 

*2 – Formação A-DERMA® 

*3 – Formação GALÉNIC® 

*4 – Formação Fresubin® 

*5 – Formação DUCRAY® 
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2. FARMÁCIA CRISTELO 

A Farmácia Cristelo (FC) é uma farmácia que conta já com uma longa história, de 

cerca de 80 anos. 

2.1. Localização geográfica, horário de funcionamento e caracterização dos 

utentes 

A FC localiza-se na rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, no nº48, em Cristelo, 

uma freguesia pertencente ao concelho de Paredes, no distrito do Porto. A sua localização 

é privilegiada, uma vez que se situa ao lado de uma Unidade de Saúde (Centro de saúde 

de Cristelo), sendo por isso frequentada por utentes de todas as faixas etárias, que depois 

das suas consultas recorrem frequentemente a esta farmácia para fazer o levantamento 

da sua medicação. Apesar disso, os utentes da FC são, na sua maioria, idosos, muitos 

deles são clientes fiéis que já recorrem a esta farmácia há muitos anos.  

A FC está aberta de segunda a sexta das 8:30h às 22h, ao sábado das 9h às 13h 

e das 14h às 20h e ao domingo das 9:30h às 12:30h, sendo que o horário está afixado na 

porta da farmácia de forma visível a todos os utentes, cumprindo o previsto no Artigo 28.º 

do Decreto Lei (DL) n.º 171/2012, de 1 de agosto [1]. 

 

2.2. Recursos humanos 

Segundo o Artigo 23.º do DL n.º 171/2012, de 1 de agosto, relativo ao quadro 

farmacêutico, as farmácias devem possuir pelo menos um diretor técnico e um 

farmacêutico, sendo que a equipa de uma farmácia deve ser na sua maioria constituída 

por farmacêuticos [1]. 

A equipa da FC é formada por quatro farmacêuticos: a Dr.ª Susana Dias 

(farmacêutica adjunta), o Dr. Belmiro Seabra, o Dr. Miguel Cardoso, a Dr.ª Edite Sousa, 

para além do farmacêutico diretor técnico, o Dr. Agostinho Santos Rocha e, ainda, pela 

técnica de farmácia Susana Costa. Assim, apresenta-se de acordo com o disposto no 

Artigo 22.º do DL n.º 171/2012, de 1 de agosto, isto é, o quadro farmacêutico é 

maioritariamente constituído por farmacêuticos, mas estes são coadjuvados por um técnico 

de farmácia [1]. 

Como parte integrante da equipa da FC, contribuindo também, de forma inequívoca, 

para o seu bom funcionamento e para que o trabalho do quadro técnico e farmacêutico 

esteja mais facilitado e mais disponível para uma melhor prestação de serviços aos seus 

utentes surgem a auxiliar de farmácia Fátima Moreira, a administrativa Jacinta Ferreira e a 

auxiliar de limpeza Paula Silva. 

Na FC está bem patente a importância da organização, essencial para que, ao final 

do dia, todas as tarefas tenham sido cumpridas, todos tenham a disponibilidade mental 
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para prestar o melhor serviço a cada utente, para que todo o tempo e dinheiro seja 

racionalizado. Cada um tem as suas funções que na impossibilidade de as realizar são 

imediatamente transferidas, de forma clara, para um outro colega, igualmente qualificado 

para as realizar. Durante o meu estágio também percebi que qualquer que seja a tarefa 

que estejamos a desempenhar, temos de ter a consciência de que não trabalhamos só 

para nós, mas também para os outros, qualquer anotação tem de ser feita de forma clara 

para que todos entendam, qualquer tarefa que fique momentaneamente pendente deve 

estar devidamente sinalizada, cada documento, cada produto tem o seu local específico.  

 

2.3. Instalações 

No documento disponibilizado pela Ordem dos Farmacêuticos relativamente às 

Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a farmácia surge como uma 

porta de entrada no Sistema de Saúde, que se caracteriza por colocar à disposição da 

comunidade um conjunto de serviços dirigidos e centrados no doente da maior qualidade. 

Para que esses serviços sejam prestados é necessário assegurar todas as condições em 

termos de equipamentos, instalações e fontes de informação. Segundo o Artigo 29.º do DL 

n.º 171/2012, de 1 de agosto uma farmácia deve possuir uma sala de atendimento ao 

público, um armazém, um laboratório e instalações sanitárias, garantido a acessibilidade, 

comodidade e privacidade de todos os utentes e do respetivo pessoal [1, 2]. 

As atuais instalações da FC são muito recentes, existem há cerca de quatro anos, 

aquando dessa mudança de instalações, houve, também, uma alteração de nome, já que 

anteriormente a farmácia tinha o nome “Farmácia Moderna” e agora se chama “Farmácia 

Cristelo”. A mudança de designação teve como objetivo conseguir uma maior proximidade 

entre a terra e as suas gentes e aquela que é a sua única farmácia.  

 

2.3.1. Espaço exterior 

Sendo as instalações da FC bastante recentes possuem uma fachada bastante 

atual e moderna que possui o vocábulo “farmácia” e o símbolo “cruz verde”. É composta 

por duas montras amplas, uma de cada lado da porta de entrada, cuja composição está 

relacionada com a sazonalidade dos produtos ou com o interesse comercial da farmácia, 

sendo que, aquando do meu estágio constatei que a montagem das diferentes montras já 

estava planificada para todo o ano de 2017.  

O acesso à entrada da farmácia está garantido para pessoas com mobilidade 

reduzida, e que pode ser feito por uma pequena escadaria central ou por uma das duas 

rampas existentes. Posto isto, a FC cumpre o disposto no DL a cima mencionado [1]. 
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2.3.2. Espaço interior 

A FC tem uma sala de espera ampla com luz natural pela existência de uma 

claraboia, com três gôndolas e cinco balcões de atendimento, sendo que, atrás destes 

encontram-se lineares com produtos dietéticos, produtos cosméticos de algumas das 

marcas comercializadas, alguns Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

adequados ao tratamento e ao alívio de sintomatologia relacionada com a altura do ano 

em questão, e gavetas com produtos que vão desde pílulas, dispositivos médicos, 

MNSRM, entre outros. As restantes paredes da sala de espera estão “forradas” com 

lineares que servem de suporte a produtos organizados de acordo com a temática, de 

acordo com a marca e, dentro da mesma marca, de acordo com o fim a que se destinam, 

onde se incluem produtos para bebé, produtos para o cabelo e produtos de higiene oral e 

corporal. Os produtos expostos nestes últimos e nas gôndolas fazem parte de uma 

estratégia que visa estimular as compras por impulso, cujo interesse pode surgir enquanto 

esperam pela sua vez para serem atendidos. Nesta sala ainda se encontra uma máquina 

destinada à medição da tensão arterial e uma máquina destinada à avaliação do peso e da 

altura. Em vários pontos desta sala, em locais bem visíveis, estão expostas placas com a 

indicação do nome do diretor técnico e do dono da farmácia, que se tratam da mesma 

pessoa. 

Existem ainda dois gabinetes, um deles destinado às atividades que tenham que 

ver com o Medical Dispenser, determinações de colesterol, triglicerídeos e glicémia, 

permitindo também que, em caso de necessidade ou a pedido do próprio utente, o 

atendimento decorra com maior privacidade. O outro gabinete é destinado a reuniões e a 

formações para a equipa da FC. Para além disso possui uma sala reservada a pequenos 

eventos, como acontece nos dias dedicados à degustação de produtos dietéticos e um 

laboratório que reúne todas as condições para a preparação de Medicamentos 

Manipulados (MM).  

A receção de encomendas e o armazenamento de produtos podem ser realizados 

num espaço reservado a esse efeito, que inclui um frigorífico que permite a conservação 

de produtos a temperaturas entre os 2 e os 8ºC, uma estante para armazenamento de 

xaropes e stock de fórmulas para lactentes, um móvel com gavetas para armazenamento 

de: MM, stock de produtos já armazenados no robot, ampolas, entre outros, e ainda um 

segundo móvel de gavetas destinado ao armazenamento de antibióticos, outros xaropes, 

gotas, colírios e pomadas oftálmicas, este mesmo espaço ainda se destina a tudo o que 

se relaciona com a gestão farmacêutica. Contíguo a este espaço existe um outro que 

permite pequenas refeições, duas casas de banho, sendo que a das mulheres está 

preparada para pessoas em cadeira de rodas. Como suporte ao armazenamento de 
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produtos a FC possui no piso inferior um grande armazém equipado, inclusive, com mais 

um frigorífico.  

 

2.4. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FC é o SIFARMA® 2000, que é de fácil utilização 

e que garante um suporte adequado a uma prestação de serviços à comunidade com a 

maior qualidade e segurança. Também constitui uma ferramenta de gestão farmacêutica 

imprescindível, permitindo poupar tempo e dinheiro já que possibilita a gestão de stocks, 

de validades, verificar a média dos produtos vendidos num período de tempo que se 

pretenda analisar e com base nessa informação determinar a quantidade de produtos a 

comprar, gerir preços, entre muitas outras tarefas. 

 

 

2.5. Produtos existentes na FC 

A FC é uma farmácia que coloca ao dispor dos seus utentes uma grande variedade 

de produtos que permitem responder às mais variadas necessidades. 

 

2.5.1. Medicamentos 

Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto relativo ao Estatuto do medicamento, 

um «Medicamento» é definido como toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 

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

medicamentos podem ser classificados quanto à dispensa ao público em [3]:  

 

2.5.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

São classificados como Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) aqueles 

medicamentos que sejam caracterizados por uma das seguintes características: possam 

constituir um risco para a saúde do doente mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco para a 

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

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

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

se destinem a ser administrados por via parentérica [3]. 
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Por sua vez, os MSRM podem dividir-se em: medicamentos de receita médica 

renovável, medicamentos de receita médica especial e medicamentos de receita médica 

restrita [3]. 

Os medicamentos de receita médica renovável são aqueles que se destinam a 

tratar determinadas doenças ou a tratamentos prolongados.  

Os medicamentos de receita médica especial caracterizam-se por: conter, em dose 

sujeita a receita médica, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, 

nos termos da legislação aplicável ou que por, em caso de utilização anormal, darem 

origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou serem 

utilizados para fins ilegais ou por conter uma substância que, pela sua novidade ou 

propriedades, se considere, por precaução, que deva ser assim classificado. 

Já os medicamentos de receita médica restrita são os que, cuja utilização deva ser 

reservada a certos meios especializados por se caracterizarem por: se destinarem a uso 

exclusivo hospitalar, devido às suas características farmacológicas, à sua novidade, ou por 

razões de saúde pública ou, se destinarem a patologias cujo diagnóstico seja efetuado 

apenas em meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico 

adequados, ainda que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes possam 

realizar-se fora desses meios ou se destinarem a pacientes em tratamento ambulatório, 

mas a sua utilização ser suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a 

prescrição de uma receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância 

especial durante o período de tratamento [3]. 

 

2.5.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos que não sejam caracterizados por nenhuma das características 

que permitem a classificação em MSRM são considerados MNSRM. Nesta classificação 

incluem-se os medicamentos à base de plantas e medicamentos homeopáticos. 

 

2.5.1.2.1. Medicamentos à base de plantas  

Um “medicamento à base de plantas” é aquele que tem exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas [3]. 

Este mercado não é muito explorado pela FC, sendo que os produtos que 

comercializa e que entram nesta classificação se resumem a infusões de sene, hipericão, 

tisanas e malva-planta que permitem a resposta a necessidades muito pontuais dos seus 

utentes. 
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2.5.1.2.2. Medicamentos homeopáticos 

No DL n.º 176/2006, de 30 de agosto o “Medicamento homeopático” surge descrito 

como um medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-

primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, 

e que pode conter vários princípios [3]. 

A FC, no que concerne aos medicamentos homeopáticos, só tem em permanência 

ao dispor dos seus utentes o xarope STODAL® que é um medicamento indicado no 

tratamento da tosse seca ou com expetoração. 

 

2.5.1.3. Medicamentos manipulados  

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho relativa às boas práticas a observar 

na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar um 

“Medicamento Manipulado” define-se como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [4]. 

A mesma portaria, anteriormente referenciada, determina que a preparação de MM 

só pode ser realizada pelo farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão e controlo, 

mas que a supervisão das operações pode ser delegada num farmacêutico-adjunto, 

constando por escrito essa delegação [3].  

A FC procede à preparação de MM, uma tarefa que é da responsabilidade exclusiva 

da Dr.ª Susana Dias (farmacêutica adjunta). Este é um dos serviços que distingue esta 

farmácia, já que, para além de aos seus utentes, presta também este serviço a outras 

farmácias e mesmo a clínicas médicas.  

Os pedidos por parte dos utentes para a preparação de um MM chegam à FC 

acompanhados normalmente de uma receita médica, que pode incluir todos os 

constituintes e respetivas quantidades ou apenas com indicação da concentração 

necessária de uma dada substância ativa numa determinada formulação. Depois é 

imprimida uma ficha de preparação, que orienta a preparação e, onde, após o correto 

preenchimento, é posteriormente anexado um rótulo igual ao colocado no recipiente do 

MM preparado e que contém toda a informação necessária e disposta na Portaria n.º 

594/2004, de 2 de junho (Anexo 2). A ficha de preparação é então arquivada durante um 

período mínimo de 3 anos. A FC dispõe de material de embalagem variado (frascos de 

plástico, frascos conta-gotas, frascos de vidro), encapsuladores, uma balança analítica, um 

Unguator, almofarizes de vidro e porcelana, gobelés, entre outros materiais, adequados à 

preparação dos diversos tipos de formulação, para além de um vasto leque de excipientes 

e substâncias ativas. 



    8 
 

Os MM que são preparados de forma mais frequente pela FC são aqueles que se 

destinam à população pediátrica, já que, como se sabe, necessitam de um ajuste de dose 

relativamente ao peso e idade, como é o caso da nitrofurantoína. Também se preparam 

com relativa frequência pós antitranspirantes, soluções para uso auricular (exemplo: álcool 

boricado), preparações para uso cutâneo, etc.   

Durante o meu período de estágio na FC surgiu um pedido de uma solução auricular 

por indicação de um otorrinolaringologista, o álcool boricado, o que me possibilitou ficar a 

perceber que este tipo de preparações se justifica em determinadas situações porque 

garantem uma maior concentração no(s) princípio(s) ativo(s) e por isso melhores 

resultados.  

 

2.5.2. Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

Os suplementos alimentares (SA) são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias como vitaminas, minerais, ácidos gordos, 

aminoácidos, fibras, plantas, extratos de ervas, que sozinhas ou combinadas são 

comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, comprimidos, saquetas de pó, 

ampolas de líquido que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida [6].  

Este é um mercado em expansão que na FC está representado essencialmente 

pelas marcas ABSORVIT® e ADVANCIS®, e são compostas por produtos que possibilitam 

dar resposta a muitos problemas de utentes que procuram aconselhamento junto do 

farmacêutico. Portanto, aqui o farmacêutico tem um papel crucial na avaliação das 

necessidades do utente e no aconselhamento do produto mais adequado de forma a 

colmatar essas mesmas necessidades. Durante o meu estágio pude aconselhar e constar 

o aconselhamento deste tipo de produtos a pessoas com queixas muito variadas como: 

dificuldade em dormir, cansaço a nível mental, físico e psicológico, dores ósseas, 

problemas de circulação, problemas a nível do trato gastrointestinal. Para além disso, tive 

a oportunidade de assistir a uma formação relativa à gama de produtos ABSORVIT® e 

ADVANCIS® (Anexo 3). 

Os produtos de alimentação especial, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, distinguem-se claramente dos alimentos de consumo 

corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de 

determinadas categorias de pessoas. Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo 

metabolismo se encontrem perturbados, que se encontram em condições fisiológicas 

especiais, lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde podem beneficiar 

do consumo deste tipo de produtos [7]. Neste âmbito, pude usufruir de uma formação 
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relativa aos produtos da marca Fresubin® que dão resposta a situações particulares onde 

a ingestão de macro e micronutrientes é deficitária e acompanhada de perda de peso ou 

que dão suporte a doentes que irão ser submetidos a exames médicos como a 

colonoscopias em que a ingestão de alimentos não é possível (Anexo 4). As fórmulas para 

lactentes constituem os produtos deste tipo em maior quantidade e com mais saída na FC. 

Visam satisfazer na totalidade as necessidades nutritivas dos lactentes durante os 

primeiros meses de vida [8].  

 

2.5.3. Produtos cosméticos 

Segundo o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético é definido 

como qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [9]. Assim, estes 

abrangem os produtos destinados à higiene corporal e os produtos de beleza.  

Nos últimos anos, esta área tem vindo a crescer e a ganhar importância junto dos 

consumidores, muito devido à mudança dos tempos que trouxeram uma maior 

preocupação com o bem-estar físico e da sua relação com o bem-estar a nível emocional. 

Homens e mulheres cada vez mais se preocupam com a sua aparência e procuram este 

tipo de produtos nas farmácias, por aconselhamento médico ou por iniciativa própria. 

A FC dispõe de sessões pontuais de aconselhamento cosmetológico, 

proporcionado por algumas marcas, para as quais é feita uma marcação prévia, e que, por 

um lado, permite aos utentes saber quais os produtos mais indicados para o seu tipo de 

pele e por outro dão a conhecer as marcas e suscitam o interesse pelas mesmas. As 

marcas mais trabalhadas pela FC incluem a AVÈNE®, a A-DERMA®, a GALÉNIC®, a 

URIAGE®, a MUSTELA®, a KLORAINE®, a DUCRAY®. Todas elas incluem uma vasta gama 

de produtos que só a formação, a partilha de informação por parte de toda a equipa e a 

experiência adquirida com o tempo é que permitem e permitirão facilitar o aconselhamento 

prestado aos utentes nesta área. 

Tive oportunidade de ir, neste âmbito, a 3 formações sobre toda a gama de produtos 

AVÈNE®, toda a gama A-DERMA® e toda a gama GALÉNIC®. No princípio os produtos de 

uma dada marca pareciam-me muitos semelhantes enquanto aparência exterior, e pensei 

não ser capaz de os distinguir, mas é possível, e para isso, contribuíram estas formações. 

Quando olhamos para cada tipo/problema de pele e os produtos de uma dada gama 

direcionados para esse tipo/problema de pele de forma isolada tudo se torna mais fácil. 

Determinadas gamas são mais adequadas para tratamento de patologias da pele e cabelo 
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de que são exemplos as peles atópicas, as peles acneicas e a caspa como AVÈNE® e A-

DERMA®, DUCRAY® e outras mais adequadas ao cuidado diário nas diferentes faixas 

etárias e tipos de pele como a GALÉNIC®, a MUSTELA® e a KLORAINE®. As formações 

conferiram-me competências que juntamente com a experiência adquirida ao longo do 

estágio e a que possa ganhar ao longo do tempo me permitirão indicar o produto mais 

adequado para o utente que se apresente com determinadas características e 

sintomatologia (Anexos 5-7). 

 

2.5.4. Produtos dietéticos 

A FC coloca à disposição dos seus utentes uma linha de produtos dietéticos, a 

EasySlim®, que integra a Dieta EasySlim® que inclui, também, o acompanhamento por 

parte de uma nutricionista. Pontualmente durante o atendimento e perante alguma situação 

específica que o utente apresente e para a qual se vê algum benefício da utilização deste 

tipo de produtos, estes podem ser aconselhados por parte do farmacêutico.  

Esta linha é constituída por alimentos e suplementos alimentares que juntos 

possibilitam a perda de peso através da diminuição da percentagem de massa gorda, 

mantendo-se a massa muscular. Os produtos de alimentação vão desde sopas, batidos, 

bebidas, pasta fusilli, barras, cereais, gaufrettes, snacks, panquecas, crocantes, 

sobremesas e gelatinas. Todos estes alimentos têm características hiperproteicas, de 

forma a que a massa muscular se mantenha, e só parte deles possui características 

hipoglucídicas. Determinados alimentos podem ser consumidos desde a 1ª fase desta dieta 

e outros podem ser ingeridos apenas a partir da 2ª fase, sendo que este programa de 

emagrecimento é composto por três fases. A gama de suplementos EasySlim® inclui 

drenantes, promotores da perda de peso e anticelulíticos e o seu papel nesta dieta passa 

pela compensação das restrições alimentares e pela potenciação da perda de peso [10]. 

 

2.5.5. Medicamentos e produtos veterinários 

Segundo o DL n.º 314/2009 de 28 de outubro, um medicamento veterinário é 

definido como toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [11]. 

A FC dispõe de alguns medicamentos e produtos de uso veterinário, mas sem 

dúvida que os antiparasitários internos e externos, destinados a animais domésticos, são 

os que têm maior requisição.  
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2.5.6. Dispositivos médicos 

Um Dispositivo Médico (DM) é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software 

destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para f ins de diagnóstico ou 

terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do DM, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença, diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico ou controlo da conceção [12]. 

A FC dispõe de um vasto leque deste tipo de produtos desde produtos de ostomia, 

fraldas, pensos, meias de compressão, ligaduras, pensos para feridas, compressas gordas, 

seringas, agulhas, preservativos, termómetros, entre outros, o que permite suprir 

necessidades específicas dos seus utentes em tempo útil.  

 

2.6. Serviços 

2.6.1. Determinação do peso e tensão arterial, testes bioquímicos e testes 

de gravidez 

A FC tem ao dispor dos seus utentes uma balança, na sala de espera, que permite 

que estes verifiquem o seu peso. Ao lado da balança encontra-se uma máquina destinada 

à medição da tensão arterial, e este serviço é de extrema importância, ao qual os utentes 

recorrem regularmente para que, junto de profissionais de saúde que ali trabalham, possam 

interpretar corretamente os valores obtidos, a grande maioria das vezes são pessoas que 

descrevem alguma sintomatologia que os deixou em alerta, outras fazem farmacoterapia 

com anti-hipertensores e desta forma pretendem avaliar a  sua efetividade no controlo dos 

seus valores de tensão arterial e outras que por sugestão do médico os controlam durante 

um determinado período de tempo para assim avaliar a necessidade de farmacoterapia. 

Relativamente aos testes bioquímicos, na FC é possível a determinação da 

glicémia, do colesterol total, triglicerídeos que são requisitados com alguma frequência, 

assim como os testes de gravidez. 

 

2.6.2. Preparação da medicação semanal através do Medical Dispenser 

A polimedicação (toma de cinco ou mais medicamentos) é um assunto que me é 

bastante caro porque tive a oportunidade de estudar o assunto numa das unidades 

curriculares opcionais. Com a idade, há uma tendência natural para o aumento da 

medicação. Com o aumento dos medicamentos que uma pessoa tem de tomar o esquema 
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posológico torna-se cada vez mais complexo, o que aumenta a probabilidade de enganos 

na sua toma. Por isto, o Medical Dispenser, um serviço disponível na FC, se torna tão 

importante numa sociedade cada vez mais envelhecida. Assim, um farmacêutico, neste 

caso a Dr.ª Susana Dias, prepara os blisters semanais dos cerca de 35 utentes que 

usufruem deste serviço, garantindo a segurança e a higiene e minimizando os erros. A 

maior parte dos beneficiários faz parte de um lar da região, aos quais se juntam mais dois 

utentes particulares. Cada blister está dividido em sete cores, cada cor corresponde a um 

dia, cada dia possui quatro compartimentos individuais associados a etiquetas 

personalizadas com símbolos e que indicam as diferentes tomas. Em cada blister é 

colocado um autocolante com a informação do nome do doente, data de preparação do 

blister, de início e de fim da toma dos medicamentos nele contidos, do nome da farmácia 

e do seu contacto. Adicionalmente é anexada uma folha com a descrição de toda a 

medicação nele contida, respetiva posologia e restantes informações já contidas no 

autocolante já mencionado (Anexo 8). Todas as semanas os blisters são recolhidos para 

assegurar as tomas da semana seguinte [13].  

Este é um serviço que para além de possibilitar a diminuição das omissões, 

duplicações da toma de um dado medicamento e a troca de medicamentos também 

permite um seguimento farmacoterapêutico mais próximo por parte do farmacêutico 

responsável.   

 

2.6.3. Dieta EasySlim® 

Como já referido anteriormente, a FC coloca ao dispor da comunidade a Dieta 

EasySlim® que associa um conjunto de produtos dietéticos supramencionados e um 

aconselhamento profissional por parte da equipa da farmácia e de uma médica 

nutricionista. 

Este é um serviço que se revela ser uma grande mais valia para os utentes porque 

se promovem hábitos de vida e alimentação saudável que permitem que estes atinjam 

objetivos quanto ao seu bem-estar e perda de peso. 

Associados a este serviço, realizam-se eventos que permitem a degustação dos 

alimentos EasySlim® e rastreios gratuitos que possibilitam a avaliação do peso, da 

percentagem de massa gorda, da percentagem de massa muscular e do perímetro 

abdominal (Anexo 9). 

 

2.6.4. Valormed 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que se dedica à gestão de 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso que são recolhidos nas 
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farmácias comunitárias e Centros de Receção Veterinários. A APIFARMA, a ANF e a 

GROQUIFAR são os agentes constituintes desta sociedade [14].  

A FC é parte interveniente deste processo, funcionando como ponto de recolha de 

resíduos de embalagens de medicamentos de uso humano, contendo ou não restos de 

medicamentos, resíduos de embalagens de medicamentos de uso veterinário, contendo 

ou não restos de medicamentos, e produtos veterinários vendidos nas farmácias 

comunitárias para animais domésticos. Quando cheios, os contentores são selados, 

pesados e entregues aos distribuidores de medicamentos que os levam para as suas 

instalações para posteriormente serem entregues a um Centro de Triagem, seguindo para 

o processo de reciclagem de materiais ou incineração [14]. 

O facto da FC participar neste tipo de iniciativas demonstra aos seus utentes a 

preocupação acrescida com a sustentabilidade do planeta e que está ciente do seu papel 

na sociedade. 

 

2.7. Aprovisionamento 

O aprovisionamento envolve os vários aspetos da relação entre fornecedor e 

empresa, desde a escolha estratégica dos produtos a adquirir até à sua real aquisição. Daí, 

facilmente se chega à importância que o aprovisionamento tem na gestão de uma farmácia, 

na satisfação e fidelização dos utentes que pretendem obter o produto que pretendem em 

tempo útil. 

 

2.7.1. Encomendas 

De forma a que os stocks estejam sempre adequados às necessidades dos utentes 

relativamente a cada produto são pré-estabelecidos os stocks mínimos e os stocks 

máximos e que têm exatamente que ver com a média calculada das vendas para um 

período geralmente de 3 meses. Quando o stock mínimo de um dado produto é atingido 

esse produto é transferido para uma lista provisória de produtos a encomendar e que 

posteriormente é verificada, culminando ou não com a encomenda. E porque o processo 

das encomendas é bastante complexo a encomenda só será efetivamente efetuada após 

correta análise da média das vendas, do número unidades de produto que já foram 

vendidos no mês a decorrer, da sazonalidade dos produtos, dos preços desses produtos 

nos diferentes fornecedores, caso se tratem de produtos sem preço marcado e das 

condições por eles oferecidas, de forma a que as compras se aproximem o mais possível 

das vendas e se consigam os melhores preços junto dos fornecedores, garantindo uma 

gestão sustentada da farmácia.  

Uma situação particular relativamente às encomendas prende-se com as 

encomendas instantâneas que podem ser feitas aos principais fornecedores ou, em 
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situações muito particulares, a outras farmácias familiarmente ligadas (Farmácia do Marco 

ou Farmácia Silva Rocha) e são realizadas no momento da venda quando o produto 

pretendido pelo utente não está momentaneamente disponível na FC e se pretende 

responder rapidamente às necessidades do doente. Os produtos encomendados desta 

forma chegam juntamente com a encomenda diária seguinte. 

Os principais fornecedores da FC são a Alliance Healthcare e a PLURAL, sendo 

que, o volume de compras feito à primeira é muito superior ao feito à segunda. No entanto, 

e relativamente aos Medicamentos Genéricos (MG), a produtos dietéticos e cosméticos, as 

encomendas são feitas diretamente aos laboratórios. Encomendas de MG são, em alguns 

casos, planeadas com antecedência para serem recebidas ao longo do ano, encomendas 

de produtos dietéticos são realizadas de 15 em 15 dias e de cosméticos a cada 2 ou 3 

meses. Estas são estratégias que permitem beneficiar de melhores condições, descontos 

e assegurar as necessidades nesses mesmos produtos a médio/longo prazo. Nestes 

casos, o registo das encomendas fica arquivada em formato de papel, e aquando da 

chegada da encomenda, é comparado com a fatura de forma a confirmar se o que foi 

encomendado corresponde ao que foi faturado e ao que efetivamente foi recebido. 

 

2.7.2. Receção de encomendas 

Após a encomenda, os produtos podem chegar à farmácia em contentores de 

plástico normais ou destinados a conservar produtos que necessitem de temperaturas 

entre 2 e 8ºC ou em caixas de cartão. Os produtos do frio serão os primeiros a serem 

retirados dos respetivos contentores de transporte e são imediatamente transferidos para 

a parte inferior do frigorífico onde permanecem até ao momento da sua receção. Após 

abertura de todos os contentores ou caixas, posterior organização de acordo com a fatura 

à qual estão associados procede-se à receção dos produtos através do SI. É então 

introduzido o número da fatura e o valor faturado com IVA, depois são introduzidos os 

códigos dos produtos, confirmadas as quantidades encomendadas, quantidades enviadas, 

quantidades faturadas, PVP’s inscritos nas caixas e faturados relativamente aos produtos 

com preço marcado, PVP’s dos produtos de venda livre através da adequação da margem 

destinada à farmácia, validades e descontos atribuídos.  

A verificação das validades no ato de receção é algo que adquire extrema 

importância já que os produtos que possuem uma validade mais curta têm de ser os 

primeiros a ser vendidos, cumprindo a regra de FEFO, até porque o processo de devolução 

de produtos que não são vendidos por ter expirado o prazo de validade tende a ser muito 

moroso. 

 

 



    15 
 

2.7.3. Armazenamento  

Após a receção das encomendas é efetuada a arrumação dos produtos. Esta tarefa 

é da extrema importância já que têm de ser tidos em conta vários aspetos que garantam a 

sua correta conservação, a sua correta e rápida localização por todos, o que é essencial 

para o momento da dispensa dos produtos e a para a correta avaliação de stocks.  

A FC dispõe de um robô onde são armazenados a maior a parte dos produtos em 

quantidades que são adequadas à média de vendas para 3 meses. Aquando da introdução 

dos produtos no robô há que ter especial atenção às validades, no ecrã encontra-se 

registada uma data que corresponde ao mesmo mês em que estamos, mas do ano 

seguinte e tendo por base essa mesma data, todos os produtos com validade inferior, 

devem ter registada manualmente a sua validade através do ecrã do robô, dessa forma se 

garante que estes produtos vão ser vendidos de acordo com a regra de FEFO. 

Junto ao robô existem duas estantes com gavetas, duas estantes com prateleiras 

e um frigorífico. Nas estantes com gavetas encontram-se produtos divididos de acordo com 

a forma farmacêutica, de acordo com o fim a que se destinam e por ordem alfabética. Na 

primeira estante estão produtos divididos em: ampolas, produtos para fixação de próteses, 

produtos bucais, MM, loções, para além de stock dos produtos armazenados no robô. Na 

segunda estante estão produtos veterinários, gotas (soluções orais, gotas auriculares, 

gotas nasais, etc), gotas oftálmicas, pomadas oftálmicas, antibióticos e xaropes. Numa 

terceira estante paralela ao robô, mais próxima do local de atendimento encontram-se 

dispositivos médicos, suspensões orais, produtos de higiene intima, etc. O frigorífico como 

já foi referido permite o armazenamento de produtos que necessitam de conservação a 

temperaturas entre 2 e 8ºC, onde se encontram produtos organizados em insulinas, 

colírios, vacinas, entre outros.  Atrás dos pontos de atendimento encontram-se 

armazenados outros produtos nas gavetas e nos lineares como já foi anteriormente 

referido. Em todos estes locais de armazenamento deve-se ter o cuidado de colocar à 

frente os produtos com Prazo de Validade (PV) mais curto, para dessa forma, também se 

garantir que serão os primeiros a sair. 

Todos os pontos de armazenamento têm os valores de temperatura e humidade 

devidamente controlados com recurso a termo-higrômetros com o objetivo de manter a 

temperatura a baixo do 25ºC e a humidade inferior a 60%. Assim, todas as semanas, à 

segunda-feira é realizada a transferência desses dados para um computador que permite 

o seu registo e controlo, de forma a garantir as condições ideais para a conservação e 

segurança de todos os produtos. 
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2.8. Reclamações e devoluções  

A necessidade de devolução pode existir por vários motivos que se verificam no 

momento da receção de encomendas: quando a farmácia efetuou um pedido por engano, 

quando chegam produtos que não foram encomendados, quando chegam produtos 

danificados, quando o PV de um produto que chega é demasiado curto ou já se encontra 

expirado, quando o preço indicado na embalagem ainda corresponde ao preço antigo. 

Durante o meu período de estágio a alteração de preços que estava a decorrer em vários 

medicamentos exigiu uma maior atenção aos mesmos, a partir de 10 de fevereiro as 

farmácias não poderiam aceitar produtos marcados com o preço antigo e se efetivamente 

isso acontecesse teriam de ser devolvidos. 

O procedimento para a devolução inclui o preenchimento de uma guia de devolução 

onde se regista o nome do produto, o CNP, a quantidade a devolver, o PVF, o PVP, o 

número da fatura, o fornecedor, a farmácia e o motivo da devolução. Depois são impressas 

três vias desse formulário, uma permanece na farmácia e é arquivada e as restantes são 

enviadas juntamente com o produto devolvido, todas devidamente carimbadas, datadas e 

assinadas. Se a proposta de devolução for aceite, o fornecedor ou laboratório regulariza a 

situação com a farmácia enviando uma nota de crédito, um novo produto, outro produto ou 

produtos no mesmo valor. Durante o meu estágio pude verificar que na grande maioria das 

vezes a situação é regularizada com o envio de notas de crédito que chegam juntamente 

com as faturas de outras encomendas que chegam à farmácia. 

As reclamações tomam lugar quando um produto é faturado e não é enviado, sendo 

que, para isso, se acede à página do distribuidor na internet através das credenciais da 

farmácia e se descreve o sucedido, incluindo a menção do CNP do produto em questão. 

 

2.9. Verificação de prazos de validade 

Já foi supramencionado que aquando da receção de encomendas e do 

armazenamento se efetua a verificação dos PV e qual a sua importância. Ainda assim, 

através do SI é possível gerar uma lista de produtos cujos PV, segundo o que consta no 

próprio SI, expiram num determinado mês pré-selecionado pelo operador. Essa lista 

conterá informação à cerca do nome do produto, do CNP, do stock disponível (que nem 

sempre está correto) e a validade registada (Anexo 10). Assim, com alguns meses de 

antecedência que podem variar entre 3 a 4 meses são geradas estas listas e após 

verificação embalagem a embalagem para cada produto dos PV, aqueles cujo PV expirar 

no mês em avaliação são colocados numa prateleira à parte para que, quando surgir uma 

oportunidade de venda, dentro de um limite de tempo pré-estabelecido e tendo em conta 

o esquema terapêutico, estes estejam claramente sinalizados e visíveis para serem 
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vendidos. Os produtos cujo PV real for superior ao registado vêm o seu PV atualizado 

informaticamente. Quando o PV de diferentes embalagens de um mesmo produto diferem 

entre si, então procede-se ao registo do PV mais curto. Todos os meses são geradas listas 

que se destinam a verificar os produtos cujo PV expira nesse mesmo mês para que possam 

ser registados como quebras e posteriormente devolvidos. No meu estágio pude constatar 

que estas entidades tendem a prolongar os processos de devolução no tempo, e muitos 

acabam mesmo por não aceitar esta resolução o que acaba por representar prejuízo para 

a farmácia. 

A verificação de validades foi uma tarefa que desempenhei diariamente aquando 

da receção de encomendas e procedia à alteração das mesmas quando o stock era zero 

e o PV do produto em receção era diferente ou quando o produto em receção apresentava 

um PV inferior aos já existentes em stock. 

 

2.10. Dispensa de medicamentos e outros produtos 

Do ato farmacêutico fazem parte variadíssimas atividades que têm como foco, 

sempre, a pessoa do doente. De entre elas destaca-se a dispensa de medicamentos de 

uso humano e veterinário e dispositivos médicos [15].  

O ato de dispensa é complexo e de muita responsabilidade, que pode ser 

acompanhado de uma prescrição médica, de um regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica. Estão envolvidas um conjunto de obrigações que se prendem com a 

passagem da informação que garanta o uso correto dos medicamentos, avaliação da 

medicação dispensada de forma a resolver possíveis problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), e assim evitar que o doente seja afetado por resultados negativos 

associados à medicação (RNM) [2]. 

 

2.10.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

A dispensa de MSRM como estupefacientes, psicotrópicos, manipulados, só pode 

ser realizada quando o utente possui uma receita médica obtida por meios eletrónicos, mas 

este tipo de prescrição também se aplica a outros produtos com ou sem comparticipação 

como dispositivos médicos, géneros alimentícios, entre outros [16]. 

Por sua vez, as receitas eletrónicas podem ser materializadas e desmaterializadas. 

Nas primeiras a prescrição é impressa, exigindo a verificação da assinatura do médico e 

da data de prescrição, já que a validade pode ser de 30 dias ou 6 meses, e posterior leitura 

com o leitor ótico do número da receita, sendo que, por vezes, de torna necessário 

introduzi-lo manualmente, e posterior introdução do código de dispensa (Anexo 11). As 

receitas desmaterializadas podem ser apresentadas pelo utente através de uma 

mensagem de telemóvel ou através de uma guia de tratamento com o número da receita, 
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código de dispensa e código de opção (Anexo 12). A guia de tratamento permite de 

imediato constatar situações em que prescrição se aproxima do fim do PV, o que permita 

sugerir o levantamento de toda a medicação por ele abrangida, ou já o excedeu. As receitas 

eletrónicas desmaterializadas introduziram algumas vantagens para o utente como a 

possibilidade de levantar a medicação consoante a sua necessidade e disponibilidade 

financeira, uma mais fácil verificação do fim do PV, do número de embalagens de um dado 

medicamento que têm por levantar, mas também são mais vantajosas para a farmácia uma 

vez que não exigem uma verificação no final de cada mês [17].  

A receita manual ainda é aceite, sendo que, no momento da dispensa tem de 

ocorrer a meticulosa verificação da presença da assinatura do médico, da data de 

prescrição, do local da prescrição, da entidade financeira responsável, dos dados do utente 

(nome e número de utente do SNS), do regime especial de comparticipação se for esse o 

caso, do motivo para o recurso a este tipo de prescrição seja falência do SI, inadaptação 

fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo 

de 40 receitas médicas por mês e se a receita aparece rasurada (Anexo 13). Qualquer 

problema que possa ser detetado em algum destes pontos pode constituir um motivo para 

que a receita não seja aceite porque pode impedir o posterior reembolso da 

comparticipação à farmácia. Este tipo de receitas tem uma validade de 30 dias a contar da 

data de prescrição. No decurso do meu estágio pude constatar que este último tipo de 

receitas é maioritariamente proveniente de médicos dentistas [16].   

 

2.10.2.  Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos classificados como psicotrópicos ou estupefacientes estão 

sujeitos a um processo de dispensa acompanhado de um controlo mais apertado. Qualquer 

que seja o tipo de prescrição o farmacêutico aquando da dispensa tem de registar 

informaticamente: a identificação do utente ou do seu representante (nome, data de 

nascimento, número e data do bilhete de identidade ou da carta de condução ou número 

do cartão do cidadão), número da prescrição, identificação da farmácia, número de registo 

do medicamento e quantidade dispensada e a data de dispensa.  Uma cópia das 

prescrições manuais ou materializadas acompanhada de um registo de psicotrópicos 

emitido juntamente com os restantes documentos de faturação é mantida em arquivo pela 

farmácia durante 3 anos [16]. 

 

2.11. Regimes de comparticipação 

De grosso modo, os regimes de comparticipação podem ser divididos em regime 

de comparticipação geral e regime de comparticipação especial [16].  
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O regime de comparticipação geral define que o Estado é responsável pelo 

pagamento de uma percentagem do preço de venda ao público dos medicamentos de 

acordo com 4 escalões que variam de acordo com a classificação farmacoterapêutica do 

medicamento em questão: escalão A – 90%, escalão B – 69%, escalão C – 37%, escalão 

D – 15% [16].  

O regime de comparticipação especial faz-se representar nas receitas pelas letras 

“R” ou “O” e a comparticipação é realizada em função de beneficiários e patologias ou 

grupos especiais de utentes. Para os pensionistas do regime especial a comparticipação 

do Estado para os medicamentos que fazem parte do escalão A é de 95%, do B é de 84%, 

do C é de 52% e do D de 30% [16].  

A FC prepara e dispensa MM com alguma frequência, por isso importa também 

referir que a comparticipação pelo Estado é de 30% [16]. 

As tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria têm uma 

comparticipação de 85% e as agulhas, seringas e lancetas destinadas ao controlo da 

diabetes dos utentes do SNS e subsistemas públicos são comparticipados pelo Estado a 

100% [16].  

Para além do Estado, existem outros subsistemas de saúde privados que permitem 

uma comparticipação adicional, como é o caso de variadíssimos seguros, o Sindicato de 

Bancários do Norte, entre muitos outros. 
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Parte II – Temas desenvolvidos 

1. Suplementação alimentar 

1.1. Enquadramento e objetivos 

Os SA (suplementos alimentares) são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como 

cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, 

ampolas, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se 

destinam a ser tomados em unidades de medida de quantidade reduzida [4]. 

O consumo, em Portugal, de SA tem vindo a aumentar. Um estudo realizado pela 

Marktest conclui que, em 2015, 1672 mil pessoas tinham consumido vitaminas, óleo de 

fígado de bacalhau e/ou outros suplementos nos últimos 12 meses, o que representa 

19,5% da população de Portugal continental com 15 ou mais anos. O consumo aumenta 

com a idade, representando a faixa etária a cima dos 65 anos a maior parcela de 

consumidores, 26.8% [17]. A par da crescente preocupação com o bem-estar físico e 

mental tem surgido a procura incessante por produtos cada vez mais naturais. De facto, 

todos os dias há pelo menos um aconselhamento da toma de um ou mais SA em contexto 

de farmácia comunitária e eu própria, enquanto estagiária da FC, pude aconselhar em 

diversas situações o uso deste tipo de produto. O que muitas vezes convence os utentes 

é a possibilidade de obter os resultados pretendidos utilizando produtos naturais sem 

qualquer tipo de habituação. Para além disso, este tipo de produtos permite ser 

aconselhado de forma relativamente segura dando resposta a um sem número de 

situações aquando do atendimento.  

As atividades desenvolvidas neste âmbito passaram pela elaboração de 1 folheto 

relativo à nutrição no envelhecimento (Anexo 14), publicado no site da FC, 1 folheto sobre 

doença venosa crónica (DVC) (Anexo 15), que foi impresso, e de uma tabela resumo dos 

SA disponíveis na FC (Anexo 16) destinada à equipa de trabalho da farmácia. Os meus 

principais objetivos passavam por: 

o  Informar doentes, familiares e cuidadores; 

o  Melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias; 

o  Melhorar a qualidade do aconselhamento e informações transmitidas por 

parte da equipa de trabalho da FC. 

Para garantir a clareza da informação transmitida, o tema foi abordado por 

patologias em que, ao longo do estágio, me apercebi serem mais pertinentes para o 

aconselhamento deste tipo de produtos. Assim, os problemas que serão, de seguida, 

discutidos são: a insónia, a doença venosa crónica e a obstipação.  
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i. Insónia 

O sono é um estado natural caracterizado pela diminuição da atividade motora 

voluntária e por uma resposta diminuída à estimulação. É essencial ao organismo já que 

permite o normal desenvolvimento do cérebro e a libertação de hormonas de crescimento 

[18, 19]. Primeiramente, o sono é dividido em dois estados: sono REM (“movimento rápido 

dos olhos) e sono NREM (“movimento não rápido dos olhos”). Cada noite de sono deve 

envolver cerca de 4 a 6 ciclos de sono REM e NREM com duração entre 90 a 110 minutos. 

Por sua vez, o sono NREM compreende 4 estágios (1, 2, 3 e 4) caracterizados por um 

aumento do limiar de excitação, estabilização da atividade do sistema nervoso autónomo 

e o sono REM compreende apenas 1 estágio. Passamos 50% do tempo de sono no estágio 

2, 20% no sono REM e 30% nos restantes estágios. As crianças são um caso particular, já 

que é no sono REM que passam a maior parte do tempo [18]. 

Os distúrbios do sono incluem apneia do sono, insónia, sonolência excessiva, 

narcolepsia, pesadelos, terror noturno, sonambulismo, enurese noturna, síndrome das 

pernas inquietas, bruxismo, entre outras [19]. A insónia é o distúrbio do sono que merecerá 

destaque. 

A insónia é definida como a dificuldade em iniciar e/ou manter o sono [19]. Pode 

dever-se ao stress, à ansiedade, à alimentação, entre outros fatores que parecem 

desencadear um estado de hipervigilância. A sua ocorrência pode ser explicada pelos 

modelos cognitivo e fisiológico. O modelo cognitivo assenta na ideia de que o stress do 

dia-a-dia provoca episódios agudos de insónia que afetam o inicio do sono e os momentos 

em que se tenta adormecer novamente após se ter acordado, para além disso, após a 

experiência da primeira dificuldade em dormir, nas noites subsequentes os doentes já se 

deitam com essa ideia e pensando nas consequências para o dia seguinte que isso terá, o 

que afeta por si só a capacidade em adormecer. O modelo fisiológico defende que a insónia 

tem causas fisiológicas com base em estudos que comparam as taxas metabólicas de 

pessoas com diagnóstico de insónia e pessoas saudáveis, que determinam que os 

primeiros apresentam estes valores aumentados [21]. Também há evidências de que o 

sistema neuroendócrino possa estar envolvido nesta patologia já que estes pacientes 

apresentam níveis aumentados de cortisol e de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) no 

plasma quando comparados com indivíduos controlo. A estes doentes também está 

associado um maior metabolismo da glicose, a nível cerebral, durante o sono REM e 

quando estão acordados, o que pode significar que os processos a nível do cérebro têm 

influência na incapacidade em adormecer [22]. Acordar várias vezes, ter longos períodos 

de tempo acordado, ter um sono não reparador, acordar demasiado cedo podem ser 

evidências deste problema [21]. 
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O género feminino e a idade parecem representar fatores de risco. Por um lado, o 

início da menstruação e a menopausa e por outro o declínio dos sistemas responsáveis 

pela regulação do sono que ocorre com a idade estarão associados a uma maior 

prevalência de insónia, mas também as doenças psiquiátricas, trabalhar à noite ou por 

turnos rotativos. No entanto, estes fatores, por si só, não serão capazes de desencadear a 

insónia, mas funcionam como fatores precipitantes [19, 22].   

A curto prazo, um sono não adequado pode afetar negativamente a performance 

no trabalho do dia seguinte pelo cansaço, pela falta de energia, dificuldade de 

concentração e irritabilidade que pode causar [20, 21]. Mas, na verdade, podem ser mais 

graves os problemas a longo prazo que podem advir. Estas serão pessoas associadas a 

um maior risco de dispneia, refluxo esofágico, condições dolorosas e doenças 

neurodegenerativas. Estudos parecem associar a insónia a uma desregulação do eixo 

hipotálamo-hipófise, ao aumento da atividade do sistema nervoso simpático e da 

inflamação o que, por sua vez, parece conduzir a um aumento do risco de eventos 

cardiovasculares [22]. 

Em suma, a insónia afeta a qualidade de vida. Por isso é necessário prevenir e 

tratar. Segundo as guidelines da Academia Americana da Medicina do Sono, o tratamento 

da insónia deve começar por uma abordagem não farmacológica, com recurso a técnicas 

de relaxamento e/ou exercício [23]. Em alternativa, se não for suficiente, a curto prazo pode 

recorrer-se à toma de SA destinados ao tratamento de insónias que podem conter 

substâncias como: melatonina, valeriana officinalis, passiflora incarnata, humulus lupulos, 

entre outras.  

A melatonina é uma hormona sintetizada à noite, 2 horas antes do horário de dormir 

habitual e atinge níveis plasmáticos máximos entre as 3 as 4horas. É produzida a partir da 

serotonina sob a regulação da luz. Esta hormona é responsável pela regulação dos ritmos 

circadianos e quando administrada à noite antecipa o início do sono através de um 

mecanismo que parece levar à diminuição da temperatura corporal. SA à base de 

melatonina também podem ser úteis no “jet lag” e na adaptação ao trabalho por turnos (há 

alteração crónica do ritmo circadiano) [24]. Os extratos de valeriana officinalis podem ser 

usados em caso de insónia leve, já que, na sua composição estão compostos como o ácido 

valerénico que atua como modulador dos recetores GABA (ácido gama-aminobutirico) [25, 

26]. A Passiflora incarnata (maracujá) deve as suas propriedades calmantes aos 

flavonoides e alcaloides presentes nas suas folhas que atuam como agonistas dos 

recetores GABA a nível do SNC [26]. O humulus lupulus também encontrado em SA 

indicados para distúrbios do sono tem propriedades sedativas [26, 27]. E a camomila, 

encontrada, por exemplo, em SA indicados para o alivio dos distúrbios do sono em 

crianças, parece ter uma ação hipnótica por ação nos recetores das benzodiazepinas. 
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Em casos de insónia crónica a terapia passa pelo uso de benzodiazepinas ou seus 

análogos (ex:zolpidem). As benzodiazepinas estão associadas a um significante número 

de efeitos adversos ao contrário dos seus análogos. Se mesmo com as hipóteses de 

tratamento anteriormente referidas as insónias persistirem os doentes devem ser 

encaminhados para consultas de psiquiatria [23, 28]. 

 

ii. Doença venosa crónica 

A DVC é uma doença com uma elevada prevalência em Portugal, atinge cerca de 

35% da população adulta, sendo que são cerca de 2 milhões o número de mulheres com 

mais de 30 anos afetadas por este problema [28]. 

O sangue que circula no nosso organismo tem duas grandes funções: a de fornecer 

os nutrientes e o oxigénio essenciais ao metabolismo de todas as células de todos os 

tecidos e a de remover de todos eles os produtos tóxicos do metabolismo para que estes 

sejam eliminados do organismo. É nesta última que as veias estão envolvidas. As veias 

estão comprimidas pelos músculos das pernas o que permite a impulsão do sangue, 

enquanto as válvulas direcionam o fluxo sanguíneo das pernas no sentido ascendente, 

contrariando a força da gravidade [29]. O sistema venoso está dividido em 3 

compartimentos: superficial, perfurante e profundo. Na DVC qualquer um dos 

compartimentos pode ser afetado. Esta doença surge quando ocorrem alterações anormais 

na parede e nas válvulas das veias o que compromete todo o processo e tem como 

consequência a inflamação venosa com acumulação de sangue ao nível das pernas [29]. 

A alteração no bom funcionamento valvular de veias superficiais pode resultar do 

enfraquecimento das paredes destes vasos ou pode ser secundária a tromboflebites, 

enquanto que, se afetar veias profundas geralmente deve-se a um processo obstrutivo [30]. 

A idade, ser do género feminino, a gravidez, a contraceção oral (os estrogénios 

aumentam a permeabilidade venosa e a progesterona promove a sua dilatação) e a 

predisposição familiar constituem fatores de risco para o desenvolvimento desta patologia, 

no entanto, a estes juntam-se outros e que podem ser evitados, é o caso de permanecer 

longas horas de pé ou sentado, sobretudo com as pernas cruzadas; do sedentarismo; da 

exposição solar, sauna, banhos e vestuário quentes, que causam dilatação das veias e 

potenciam a estase; da roupa demasiado apertada, que comprime as veias e dificulta a 

circulação sanguínea; do uso de sapatos muito altos ou muito baixos; da prisão de ventre 

e do excesso de peso que contribuem para um aumento da pressão sanguínea venosa 

[30]. 

O que origina a procura de ajuda por parte destes doentes é, por um lado, a 

sintomatologia intensa, como o prurido e a dormência nas pernas, a sensação de pernas 

pesadas e cansadas, dor nas pernas, pés e tornozelos inchados e caibras noturnas e por 
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outro as alterações a nível estético. De facto, as apresentações clínicas da DVC podem 

ser muito distintas de acordo com a gravidade, é uma doença que pode, aliás, nem se 

manifestar, mas pode também originar telangiectasias e/ou varizes reticulares, varizes 

tronculares, edema, pigmentação (que se deve à acumulação de hemoglobina sob a pele) 

e/ou eczema dos membros, lipodermatosclerose e/ou atrofia branca, úlcera venosa 

cicatrizada e úlcera venosa ativa [29-31].  

As úlceras têm origem espontânea ou por trauma e decorrem da própria estase do 

sangue. Aparecem frequentemente na parte interna das pernas junto ao tornozelo, 

podendo desaparecer e reaparecer várias vezes. Podem apresentar bordos irregulares, 

podem ser planas, vermelhas e associadas a exsudação de sangue ou pus e pigmentação 

em seu redor. Podem, ainda, originar dor quando há infeção [31]. 

O tratamento da DCV pode passar pela implementação de medidas não 

farmacológicas, farmacológicas e até cirúrgicas dependendo da gravidade do caso. Nas 

medidas não farmacológicas incluem-se práticas como realizar movimentos circulares com 

os pés regularmente ou fazer caminhadas após o horário de trabalho caso este exija passar 

muitas horas sentado; praticar exercício físico de forma regular, mas exercícios indicados 

para a estimulação da circulação venosa como a natação, a ginástica, ciclismo, dança e 

nunca basquetebol, e ténis que o que fazem é a indução de variações de pressão que 

acabam por dilatar as veias e diminuem o retorno venoso; passar água fria nas pernas e 

optar por locais frescos para alivio da dor e da sensação de pernas cansadas; quanto à 

alimentação esta deve ser rica em fibras e pobre em gorduras saturadas, acompanhada 

de uma ingestão de água adequada; fazer movimentos de pedalar e de elevação (10 a 15 

cm da cama) antes de dormir já que durante o sono a circulação venosa não é estimulada; 

massajar as pernas de baixo para cima e compressão [30]. A compressão é a forma de 

tratamento mais utilizada quando há varizes de grande dimensão, associadas a edema e 

a pigmentação e pode ser obtida através do uso de meias e ligaduras elásticas, botas ou 

ligaduras não elásticas. As meias elásticas podem ser até ao joelho, até à raiz da coxa ou 

ser collants, por isso, dada a diversidade de opções, deve ser escolhida a mais adequada 

a cada caso com ajuda de um profissional de saúde [31].  

O tratamento farmacológico visa atenuar o refluxo e a hipertensão venosa, tendo 

como objetivo final aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida destes doentes. Para 

tal usam-se substâncias venoativas que podem ser de origem natural ou sintética. As de 

origem natural incluem: as alfa-benzopironas como a cumarina; as gama-benzopironas 

como os bioflavonoides (fração flavonóica purificada micronizada), a diosmina, a 

hesperidina, a rutina e o rutosido; as saponinas como a escina e extrato de ruscus e 

extratos de plantas como o extrato de ginkgo biloba que se encontram disponíveis 

enquanto SA. Os agentes sintéticos incluem o dobesilato de cálcio, naftazona e benzarona 
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[30]. De forma geral, o que parecem promover é: um aumento do tónus venoso 

(bioflavonoides e extrato de ruscus); diminuição na permeabilidade (rutosido) e aumento 

da resistência capilar (bioflavoides, extrato de ruscus, escina e dobesilato de cálcio) por 

inibição da adesão dos leucócitos aos vasos; proteção relativamente à hipoxia e refluxo 

venoso (ginkgo biloba e bioflavonoides) por inibição da formação de agregados de 

eritrócitos que iriam aumentar a viscosidade e diminuir o fluxo sanguíneo; uma ação anti-

inflamatória (bioflavonoides) por prevenirem a interação leucócito-endotélio e por 

reduzirem os radicais livres e diminuição do edema por promoverem a drenagem linfática 

(bioflavonoides). Este tipo de substâncias está disponível no mercado sob várias 

formulações que incluem géis e comprimidos. Os géis possibilitam uma sensação imediata 

de frescura e a realização de massagens que relaxam os músculos [30-33].  

Quanto ao tratamento cirúrgico pode passar pela remoção mecânica das varizes, 

por ablação térmica endovenosa pouco invasiva realizada por laser ou radiofrequência ou 

por escleroterapia que é um tratamento invasivo pela administração endovenosa de 

substâncias esclerosantes [30-31].  

 

iii. Obstipação 

A obstipação é um distúrbio que diminui em muito a qualidade de vida daqueles que 

dele padecem. A diminuição da atividade da serotonina, da somatostatina, do péptido YY 

e do péptido intestinal vasoativo contribuem para reduzir as secreções e a motilidade a 

nível intestinal. A diminuição da atividade da serotonina tem como consequência a redução 

da sensibilidade à dor e da motilidade intestinal [34]. 

 O diagnóstico desta doença pode ser feito, segundo os “critérios de Roma”, se 2 

ou mais sintomas persistirem durante 12 ou mais semanas por ano (não necessariamente 

consecutivas), sendo que a sintomatologia pode incluir fezes duras ou irregulares, 

sensação de evacuação incompleta, a necessidade de manobras manuais para facilitar a 

evacuação, sensação de obstrução anorretal em pelo menos 25% das defecações e menos 

de 3 dejeções por semana [35, 36]. 

Esta que é uma doença frequentemente multifatorial e que pode ter causas 

primárias ou secundárias. Tendo em conta as causas primárias, a obstipação pode ser 

dividida em 3 categorias: obstipação de trânsito normal, obstipação de trânsito lento e 

distúrbios de defecação. A obstipação de trânsito normal também pode ser denominada 

como obstipação funcional e é a forma mais comum de obstipação em que o trânsito 

intestinal é normal, mas estes doentes acreditam que estão obstipados. Ainda assim 

podem apresentar dor, inchaço, desconforto abdominal e diminuição da sensibilidade a 

nível retal. Nestes casos é frequente haver uma boa resposta ao tratamento com recurso 

a uma dieta exclusiva em fibra e/ou com a toma de um laxante osmótico [36]. 
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A obstipação de trânsito lento afeta com maior frequência mulheres jovens e 

caracteriza-se por movimentos intestinais pouco frequentes, menos do que uma vez por 

semana, e começa geralmente com a puberdade. Pode originar dor, inchaço, desconforto 

abdominal e necessidade de defecar pouco frequente. Nestes casos, uma dieta rica em 

fibra pode contribuir para diminuir o tempo de trânsito intestinal e assim aliviar a obstipação. 

No entanto, há pacientes em que nem este tipo de abordagem, nem o uso de laxantes 

como agentes colinérgicos e anticolinérgicos, é suficiente. Nestes o trânsito intestinal 

caracteriza-se por ser ainda mais lento e pela ausência de contrações peristálticas de alta 

amplitude, após as refeições, que seriam essenciais para a deslocação do conteúdo 

intestinal [36]. 

Os distúrbios de defecação consistem na dificuldade do doente em evacuar e deve-

se a uma alteração estrutural e/ou funcional a nível anorretal. A alteração a nível funcional 

pode estar relacionada com uma descoordenação na contração e relaxamento dos 

músculos do pavimento pélvico durante a defecação que culmina com uma diminuição de 

cerca de 20% na pressão a nível do canal anal e/ou da propulsão de defecação, ao mesmo 

tempo que ocorre um aumento da pressão intra-abdominal. A nível estrutural a presença 

de hemorroidas ou de fissuras na região anal, que podem dever-se ao excessivo esforço 

realizado na defecação, também podem culminar na perda de funcionalidade do próprio 

pavimento pélvico [36, 37]. 

As causas secundárias para o desenvolvimento de obstipação incluem doenças do 

SNC, como a doença de Parkinson; AVC’s; tumores; doenças metabólicas e endócrinas 

como diabetes, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo e medicamentos de onde se destacam 

os analgésicos opióides (fentanilo, morfina), os antidepressores (tricíclicos), os anti-

infeciosos, os antiparkinsónicos, os anti-epiléticos, os antipsicóticos, alguns captadores de 

iões e alguns fármacos com ação a nível cardiovascular (anti-hipertensores bloqueadores 

da entrada de cálcio, tiazidas, diuréticos da ansa), o ferro oral, os anti-histamínicos usados 

como antitússicos, alguns broncodilatadores, entre muitos outros. Os analgésicos opióides 

prolongam o trânsito intestinal por inibição do peristaltismo e promovem uma maior 

absorção de água e eletrólitos, por esta razão, estes fármacos estão associados a falta de 

adesão à terapêutica. Os antidepressores, os antipsicóticos e alguns broncodilatadores 

estão associados a esta patologia devido aos seus efeitos anticolinérgicos. Os fármacos 

anti-infeciosos originam obstipação por promoverem o aparecimento de neuropatias 

periféricas. Pelo mesmo mecanismo dos anti-infeciosos, os fármacos antineoplásicos 

também causam obstipação e alteram a inervação intestinal o que, numa situação grave, 

pode originar obstrução [38]. 

Como já foi supramencionado, o tratamento destes casos de obstipação pode 

ocorrer por alterações a nível alimentar, mas também com recurso a laxantes. Além disso, 
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estratégias como programar a tentativa de defecação para alturas do dia em que a 

atividade motora do colon é maior, isto é, de manhã e ou depois de comer, e o aumento da 

ingestão de água e da atividade física são sempre recomendadas, ainda que as conclusões 

dos estudos quanto ao seu real benefício sejam ainda contraditórias [34]. 

Doentes que apresentem obstipação de trânsito normal ou de trânsito lento devem 

aumentar a sua ingestão de fibra para 20 a 25g por dia seja com recurso a alimentos (frutas 

e vegetais) ou a SA. Tanto as fibras solúveis (metilcelulose) com as insolúveis (farelo) 

parecem estar associadas a efeitos benéficos no tratamento da obstipação, no entanto, as 

fibras insolúveis reter mais água e estar associadas a um maior aumento dos movimentos 

peristálticos a nível intestinal. Ainda assim, os SA ricos em fibra estão associados a um 

aumento da flatulência, inchaço e distensão abdominal e gosto desagradável. Estes efeitos 

indesejados diminuem a adesão dos doentes a este tipo de produtos após primeira 

experiência [36]. 

Pacientes refratários ao aumento da ingestão de fibra devem começar por tomar 

laxantes osmóticos como: leite de magnésio, sorbitol, lactulose [34]. Estes atraem grandes 

quantidades de água ao intestino grosso o que torna as fezes mais moles [39]. No entanto, 

este tipo de laxantes pode demorar alguns dias a fazer o seu efeito e em sobredosagem 

provocar desidratação [38]. Em pacientes com insuficiência renal ou cardíaca não devem 

ser usados já que podem causar um aumento exacerbado de volume e de eletrólitos por 

absorção de sódio, magnésio ou fósforo [36]. 

Após falha no tratamento com laxantes osmóticos, podem ser usados laxantes de 

contacto que atuam por aumento da motilidade e das secreções intestinais [34]. No 

entanto, podem causar cólicas abdominais [36]. As antraquinonas como a cáscara-

sagrada, o sene, o aloé, e os difenilmetanos como o bisacodil são exemplos de laxantes 

de contacto. O seu efeito é observado dentro de 2 a 8 horas e não devem ser usados de 

forma prolongada pelo risco de danos sobre o intestino grosso, de dependência de 

laxantes, de danos ao nível do sistema nervoso entérico e de perda de eletrólitos, por poder 

conduzir a diarreias muito aquosas [34, 39]. 

Os prebióticos e probióticos são também uma opção, que tem despertado cada vez 

mais interesse na prevenção e tratamento de episódios de obstipação. Os prebióticos 

consistem em preparações não digeríveis de pequenas cadeias hidratos de carbono, como 

a lactulose, que têm um baixo efeito laxante e, por serem substratos utilizados pelas 

bactérias intestinais benéficas, estimulam a sua proliferação. Os probióticos são 

preparações bacterianas vivas frequentemente de Bifodobacterium, Lactobacillus e 

Streptococcus que possibilitam a redução do tempo de trânsito intestinal [34]. 

Uma alternativa mais apropriada para o tratamento dos distúrbios de defecação é 

a terapia por biofeedback através da qual o paciente é treinado a relaxar os músculos do 
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pavimento pélvico e a coordenar esse relaxamento com manobras abdominais de modo a 

facilitar a defecação [34, 36]. 

 

1.2. Conclusão da intervenção na Farmácia Comunitária 

Assim, após a construção, de raiz, do site da FC, realizei um folheto informativo 

sobre a temática “Nutrição no envelhecimento” (Anexo 14) que direciona os SA para a 

supressão de carências nutricionais muito específicas de uma faixa etária que toma cada 

vez maiores proporções na nossa sociedade e na população de utentes da FC, os idosos. 

O impacto desta intervenção sobre a população é difícil de avaliar, mas com certeza é uma 

mais valia para dar a conhecer os produtos disponíveis na FC aplicados a esta situação 

em particular e aproximar a farmácia aos seus utentes com as dicas muito práticas que 

foram transmitidas. 

Ainda neste âmbito, a elaboração do folheto informativo sobre Doença Vascular 

Crónica (Anexo 15), que foi impresso, teve uma boa aceitação por parte dos utentes. Mais 

uma vez, esta foi uma forma que encontrei para mostrar aos utentes os produtos existentes 

na FC direcionados ao tratamento desta doença e alivio das suas manifestações, ao 

mesmo tempo que fornecia informação importante sobre dicas práticas essenciais à 

prevenção da exacerbação da sintomatologia característica e sobre a própria etiologia da 

doença e que agradou bastante as pessoas abordadas. 

Pode, como já foi explicado anteriormente, originar sinais e sintomas muito variados 

que, ao balcão da farmácia, se percebe que, os utentes não relacionam de imediato com 

a possibilidade de se tratar desta doença. Uma situação a que pude assistir no meu estágio, 

e que pode comprovar a pertinência do assunto, foi a de uma jovem de cerca de 20 anos 

que se queixava de comichão e apresentava uma das pernas já com muita pigmentação 

e, de facto, encontrava-se bastante preocupada com a situação, sem lhe passar pela 

cabeça que poderia ser algo tão simples.  

 

2. Alergias 

2.1. Enquadramento e objetivos 

As alergias constituem uma resposta adaptativa anormal por parte do sistema 

imunitário contra substâncias intrinsecamente inócuas que são comuns no ambiente, não 

são infeciosas, mas podem incluir componentes não infeciosos de organismos infeciosos 

[40]. A exposição repetida ou prolongada a estas substâncias que tomam o nome de 

alergénios origina uma inflamação alérgica crónica que a longo prazo provoca alterações 
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estruturais e funcionais nos órgãos afetados [40]. Há quatro tipos de alergias: alergia 

respiratória, alergia cutânea, alergia alimentar e alergia a insetos [40, 41]. 

Os casos de alergia são cada vez mais frequentes sendo que, a nível europeu, a 

rinite alérgica afeta 10 a 15% e a asma 8 a 10% da população. Estes números devem-se 

ao menor número de infeções durante a infância e ao melhor controlo e condições 

sanitárias que fazem com que o sistema imunitário se encontre mais disponível e reaja com 

substâncias que à priori seriam inofensivas, à alimentação e ao facto de as crianças 

passarem mais tempo no interior do que no exterior [44]. 

Com o mês de março e com a chegada da Primavera aumenta substancialmente o 

número de pessoas que recorrem à farmácia com queixas sugestivas de uma reação 

alérgica. Durante o meu estágio pude constatar que as mais comuns se prendiam com 

reações alérgicas respiratórias e a insetos. Os casos de reação alérgica a insetos foram 

os que mais me impressionaram, sendo que, em algumas situações não era sequer 

adequado fazer qualquer intervenção farmacêutica, mas sim encaminhar as pessoas para 

o médico. Assim, achei de extrema relevância o desenvolvimento deste tema tão vasto. A 

minha intervenção na FC passou pela elaboração de um folheto informativo (Anexo 17), 

que foi publicado no site da FC, com informação muito prática e objetiva sobre como 

prevenir alergias, quais as suas causas, principais sintomas e tratamento. Os objetivos 

passaram por: 

o  Melhorar a qualidade de vida de doentes com esta patologia; 

o  Informar a população à cerca dos sinais de alerta; 

o  Fornecer informação prática e objetiva facilmente compreendida e posta em 

prática por qualquer pessoa. 

 

2.2. Patogénese da reação alérgica 

A fase de sensibilização do organismo a um alergénio começa com a apresentação 

por parte das células de Langerhans, células apresentadores de antigénio (APC), aos 

linfócitos T (Figura 1). Os linfócitos T libertam interleucina 4 (IL-4) que ativa os linfócitos B 

que, por sua vez, amadurecem transformando-se em células plasmáticas produtoras de 

imunoglobulinas E (IgE), anticorpos que são específicos para cada alergénio. As IgE ligam-

se depois a mastócitos existentes nos tecidos, como a pele e as mucosas, e a basófilos 

circulantes (Figura 1) [42]. Em exposições posteriores a esse mesmo alergénio as IgE 

anteriormente produzidas ligam-se aos seus recetores nos mastócitos e basófilos 

originando um complexo antigénio-anticorpo, ativam uma cascata enzimática a nível 

membranar envolvendo tirosina cinase, proteína cinase C, fosfolipase C, fosfolipase A2 e 
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libertação de iões cálcio o que tem por consequência a libertação de histamina e 

mediadores químicos como leucotrienos, 

prostaglandinas, citocinas e protéases 

como a triptase (Figura 1) [42, 43].  

A histamina é uma substância 

vasodilatadora produzida no complexo de 

Golgi dos mastócitos e que estimula a 

permeabilidade vascular, a produção de 

muco e a secreção ácida. Encontra-se 

armazenada sob a forma de complexos com 

heparina, proteínas ou ambas [42]. O aumento da permeabilidade vascular induzida pela 

histamina permite que outras células inflamatórias circulantes adiram ao endotélio [43]. 

As várias interleucinas envolvidas na reação alérgica como a IL-1, IL-2, IL-4, IL-5 

IL-6 e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) também desempenham um importante papel 

(Figura 1). A IL-1 promove o crescimento das células T-helper e o crescimento e 

proliferação das células B. A IL-2, por sua vez, é responsável pela proliferação das células 

T e pela ativação dos linfócitos B. As IL-4, IL-5 e IL-6, libertadas pelos mastócitos, 

promovem a proliferação e diferenciação das células B em células plasmáticas que 

sintetizam IgE [42, 43]. A IL-4 e o TNF-α aumentam ainda a expressão dos recetores de 

IgE de baixa e alta afinidade nas APC [42]. Especificamente a IL-5 estimula a produção de 

IgA por parte destas células e, ainda, o crescimento e diferenciação de eosinófilos [43]. 

Durante a reação alérgica a triptase pode ser responsável pela ativação e danificação do 

epitélio brônquico e remodelação da parede das vias aéreas. De entre as prostaglandinas 

produzidas pelos mastócitos destaca-se a prostaglandina D2 (PGD2) que é responsável 

pela contratilidade do músculo liso, permeabilidade vascular, sensação de prurido, dor, 

agregação plaquetária e desgranulação [42, 43]. 

Depois de já ter ocorrido o processo de sensibilização, numa re-exposição ao 

mesmo alergénio, a sintomatologia surge dentro de quinze a vinte minutos [44]. 

 

2.3. Alergénios 

Os alergénios são as substâncias que apesar de inofensivas desencadeiam 

reações alérgicas nas pessoas suscetíveis. Estes antigénios podem ser de dois tipos, o 

primeiro tipo diz respeito às substâncias ambientais não infeciosas que induzem produção 

de IgE e que numa re-exposição ao mesmo composto induzem uma reação alérgica, e 

inclui os ácaros do pó, pólenes, fármacos, picadas de insetos, fungos, alimentos (leite de 

Figura 1 – Reação alérgica inflamatória. 

Adaptado de [42]. 
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vaca, soja, amendoins, peixe, marisco, proteínas dos ovos), pelo de animais domésticos e 

latex [40]. Os ácaros são animais microscópicos que se encontram no pó seja das alcatifas, 

dos cobertores, das almofadas, dos colchões entre outros locais que favorecem a sua 

acumulação e constituem a principal causa de alergia respiratória [44]. No que aos pólenes 

diz respeito, um indivíduo pode ser mono-sensibilizado se só é alérgico a um tipo de pólen 

ou poli-sensibilizado se é alérgico a vários tipos [45]. O segundo tipo diz respeito às 

substâncias ambientais não infeciosas que induzem uma resposta imune adaptativa local, 

onde surge inflamação independente das IgE, como é o caso de uma dermatite de contacto 

com o níquel [40]. 

 

2.4. Doenças alérgicas e seus sintomas 

As doenças alérgicas podem ser várias, incluindo rinite alérgica, conjuntivite 

alérgica, asma, dermatite atópica, urticária, anafilaxia, sinusite e otite média. As 

manifestações clínicas, por sua vez, dependem do tecido e do alergénio envolvido [43].  

A rinite alérgica e a asma são as formas mais frequentes de alergia respiratória. A 

primeira é a manifestação mais comum das doenças alérgicas e pode definir-se como uma 

doença nasal sintomática determinada por um processo inflamatório mediado por IgE após 

exposição da mucosa nasal a um ou mais alergénios [45, 46]. Estas substâncias são na 

sua maioria aeroalergénios e poluentes. De entre os aeroalergénios destacam-se os de 

origem doméstica como os ácaros, pelo dos animais e plantas de interior, mas também os 

fungos e os pólenes do exterior. A poluição devido ao fumo do tabaco ou ao fumo do diesel, 

por exemplo, também podem aumentar a produção de IgE e desencadear uma inflamação 

alérgica ou exacerbar os sintomas nasais em doentes com rinite alérgica ou não. A aspirina, 

assim como outros anti-inflamatórios não esteróides podem induzir, também, rinite [46]. Os 

espirros e prurido, a obstrução nasal e/ou rinorreia aquosa constituem os sintomas mais 

comuns desta patologia e são consequência de uma hiperatividade nasal. Em casos mais 

graves podem evoluir para vermelhidão e inchaço nos olhos e dores de cabeça. Assim, o 

diagnóstico de rinite ocorre quando a sintomatologia que lhe é característica surge 

regularmente durante o ano todo (rinite alérgica perene) ou durante períodos específicos 

do ano (rinite alérgica polínica) [45]. É uma patologia que pode ter diferentes graus de 

gravidade: ligeira, moderada a grave, intermitente e persistente. Se os sintomas não são 

perturbadores e o sono e as atividades do dia-a-dia decorrem normalmente é considerada 

ligeira. Será classificada como moderada a grave se se verificar uma ou mais situações 

entre: sono anormal, alteração nas atividades diárias, desportivas e dos tempos livres, 

problemas no trabalho ou escola ou problemas perturbadores. Se os sintomas perdurarem 
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menos do que 4 dias por semana ou menos de 4 semanas será uma rinite alérgica 

intermitente e se, pelo contrário, se mantiverem durante mais de 4 dias por semana ou 

mais de 4 semanas será persistente [45, 46]. O seu correto tratamento é essencial para 

que se possam evitar futuras complicações como sinusite. A sinusite trata-se de uma 

inflamação dos seios paranasais que aumenta a predisposição para infeções víricas e 

bacterianas, para dores de cabeça e secreções nasais de difícil eliminação, asma, otites, 

perturbação do sono, deformação do palato, em consequência da obstrução nasal 

continuada, com alterações na arcada dentária e no crescimento dos dentes [44]. 

A rinite alérgica parece exacerbar a hiperreatividade brônquica não específica e por 

isso é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de asma [45]. A asma é uma 

doença inflamatória crónica em que em resposta a estímulos como alergénios (ácaros) 

ocorre a contração do músculo liso dos brônquios com consequente obstrução das vias 

aéreas. Esta é uma doença que se manifesta através de episódios recorrentes de tosse, 

sobretudo à noite e ao início da manhã, pieira e aperto torácico. Com a progressão da 

doença surgem edema e hipersecreção de muco que pode culminar com a formação de 

“tampões” que obstruem, ainda mais, o fluxo de ar [44, 47]. 

A conjuntivite alérgica pode ser identificada pela vermelhidão, inchaço e comichão 

nos dois olhos. A alergia cutânea tende a manifestar-se sob a forma de uma dermatite 

atópica que se traduz em manchas e pápulas que originam muita comichão, vermelhidão 

e descamação na pele [44, 45]. Da mesma forma, uma alergia alimentar pode também 

despoletar uma dermatite atópica, para além de que pode originar diarreia, náuseas, 

hipotensão e em casos mais graves uma reação anafilática [41]. A reação anafilática, por 

sua vez, desenrola-se em poucos minutos e pode ser reconhecida por sintomas como: 

chiadeira, dificuldade em respirar, aperto no peito, náuseas e tonturas. A alergia aos 

insetos deve-se essencialmente à sua picada que pode dar origem, apenas, a uma reação 

cutânea local com grande extensão ou também a tonturas e/ou a uma reação anafilática 

[44]. 

 

2.5. Exacerbação das reações alérgicas 

Uma pessoa que possua uma determinada alergia pode vir a desenvolver 

patologias como são a rinite alérgica ou a asma alérgica. Isto decorre do facto das 

inflamações alérgicas sucessivas conduzirem a uma diminuição da capacidade de barreira 

do epitélio o que aumenta a exposição do sistema imunitário a novos alergénios com novas 

reações de sensibilização. O aumento dos níveis de IgE faz com que também aumente o 

número dos seus recetores ao nível dos mastócitos e basófilos que favorecem uma 
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exacerbação da resposta alérgica quando em contacto com um alergénio. Por outro lado, 

mesmo na ausência de antigénio, algumas moléculas de IgE têm a capacidade de, após 

ligação aos seus recetores, promoverem a secreção de mediadores inflamatórios por parte 

dos mastócitos o que pode estar na origem da persistência dos sintomas [40].  

 

2.6. Gestão das reações alérgicas 

A gestão das reações alérgicas deve incidir sobre dois pontos fundamentais: na 

prevenção da exposição ao(s) alergénio(s) ao(s) qual(ais) um dado indivíduo é sensível e 

no tratamento.  

2.6.1. Prevenção da exposição a alergénios 

Para que esta seja uma medida efetiva é preciso que o doente conheça quais as 

substâncias às quais é sensível. O despoletar de uma reação alérgica aos pólenes pode 

ser evitada pela diminuição da atividade exterior, pela não abertura de portas e janelas de 

casa, por viagens de carro ou comboio com as janelas fechadas durante períodos de 

elevada contagem polínica que se verificam especialmente quando o ambiente é mais 

seco, quente e ventoso. Na tentativa de diminuir a exposição aos ácaros é necessário evitar 

a acumulação de pó nas habitações e particularmente no quarto, retirando tapetes, 

alcatifas, papel de parede, livros, televisores, bonecos de peluche e qualquer outro objeto 

que favoreça a acumulação de pó; os lençóis, almofadas e edredões devem ser de material 

sintético e lavados a temperaturas superiores a 55ºC; a casa deve ser aspirada pelo menos 

duas vezes por semana e podem ser ainda usados acaricidas e métodos físicos para 

destruir os ácaros, no entanto, sempre que possível estas técnicas devem ser usadas em 

conjunto para melhores resultados. Quando a alergia é à picada de insetos, como a abelha, 

o doente não deve frequentar jardins, fazer refeições ao ar livre, aproximar-se de caixotes 

de lixo, fazer movimentos bruscos aquando da proximidade com abelhas e não deve 

praticar exercício ao ar livre já que o suor os atrai [44, 45] 

2.6.2. Tratamento 

O conhecimento do complexo processo que dá origem à reação alérgica é essencial 

para compreender sobre que pontos o tratamento deve incidir. São muitos os mediadores 

inflamatórios, locais de ação, recetores e efeitos envolvidos e, por isso, a forma de 

tratamento mais eficaz será uma combinação de medicamentos para assim garantir o 

controlo dos sintomas, mas sobretudo da reação inflamatória alérgica nos órgãos 

envolvidos. Para além disto, o tratamento também se deve adequar à doença alérgica em 

questão [40, 42, 44].  
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A rinite alérgica é tratada por via oral, intranasal e intraocular. Os anti-histamínicos 

H1 e os corticosteróides permitem o alivio de todos os sintomas de rinite, no entanto os 

segundos terão uma maior eficácia quando administrados por via intranasal (Tabela 2). Em 

caso de obstrução nasal os descongestionantes intranasais ou orais são os mais indicados 

(Tabela 2). Fármacos anticolinérgicos serão úteis no tratamento da rinorreia enquanto que 

fármacos antileucotrienos são indicados para o alívio da rinorreia e da obstrução nasal 

(Tabela 2) [46]. Quando o doente é alérgico a um número limitado de substâncias que são 

de eliminação difícil é possível o tratamento através da imunoterapia reduzindo a 

intensidade da reação em futuros contatos com o antigénio [44]. Este tratamento pode 

ocorrer por via subcutânea, nasal ou sublingual. Opta-se pela via subcutânea se o 

tratamento farmacológico se revela insuficiente, foi recusado por parte do doente ou se 

produzem efeitos secundários indesejáveis. As vias nasal ou sublingual são utilizadas se 

ocorreram efeitos adversos ou houve uma recusa das injeções subcutâneas, sendo que 

podem ser usadas doses 50 a 100 vezes superiores às que se usam por via subcutânea 

[46]. 

Tabela 2: Tratamento farmacológico da rinite alérgica. Adaptado de [46].  
Grupo Ação Efeitos adversos Observações 

Anti-histamínicos H1 
-->Orais: cetirizina, ebastina, 
desloratadina (2ªgeração), 
hidroxizina, clemastina 
(1ªgeração)   

Bloqueiam os 
recetores H1. 

1ªgeração: sedação 
e/ou o efeito 
anticolinérgico. 

2ªgeração: maior rácio 
eficácia segurança.  
Não há 
desenvolvimento de 
taquifilaxia. 

Corticosteróides 
-->Intranasais: budesonido, 
fluticasona, beclometasona, 
fluticasona, mometasona  
-->Orais ou intramusculares: 
dexametasona, hidrocortisona, 
prednisolona 

Diminuem a 
hiperreatividade e a 
inflamação nasal. 
 
 
 
 
 

Intramusculares: 
podem ter efeitos 
sistémicos e causar 
atrofia do tecido no 
local da injeção por 
isso devem constituir 
apenas uma 
alternativa. 

Intranasais: Efeitos 
observados em 6-12h, 
mas o efeito máximo 
só se atinge ao fim de 
alguns dias. 
 
 
 

Descongestionantes 
-->Orais: efedrina, fenilefrina 
-->Intranasais: epinefrina, 
naftazolina  

Fármacos 
simpaticomiméticos 

Orais: hipertensão, 
palpitações, agitação, 
tremor, insónia e 
secura das mucosas. 
 

Orais: usados com 
precaução em doentes 
cardíacos. 
Intranasais: efeito 
“rebound” quando 
usados durante mais 
de 10 dias. 

Anticolinérgicos 
-->Ipratrópio 

Aliviam a rinorreia. Efeitos locais ligeiros e 
efeitos anticolinérgicos 
sistémicos quase 
inexistentes. 

 

Antileucotrienos 
-->Montelucaste 

Bloqueiam os 
recetores dos 
leucotrienos. 

 Usados isoladamente 
ou em associação com 
anti-histamínicos H1 

 

Dado o carácter inflamatório da asma o tratamento farmacológico passa pelo uso 

de corticosteróides, mas também pode passar pelo uso de agonistas β2, teofilina de 

libertação prolongada, antileucotrienos e imunomoduladores (Tabela 3) [47, 48].  
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2.7. Conclusão da intervenção na Farmácia Comunitária 

Apesar do tema “Alergias” parecer banal faz com que os que delas padecem não 

sejam muitas vezes lembrados e valorizados. Mas, esta é uma patologia que pode afetar, 

em muito, a qualidade de vida e o bem-estar destes doentes, algo que nos apercebemos 

no dia-a-dia de uma farmácia comunitária. 

A definição do mês de março como mês de lançamento do panfleto digital revelou-

se extremamente adequado. Como é natural para a altura do ano em questão, as queixas 

relacionadas com alergias aumentaram substancialmente, assim como a venda de anti-

histamínicos, de repelentes, “águas do mar” e produtos destinados ao alivio do prurido 

relacionado com picadas de inseto. 

Neste âmbito, revela-se de extrema relevância a intervenção farmacêutica na 

transmissão de informação correta e fidedigna sobre uma doença que é tão comum e 

afeta tanta gente.  

 

Tabela 3: Tratamento farmacológico da asma. Adaptado de [47, 48]. 
Grupo Ação Efeitos adversos Observações 

Corticosteróides 
-->Inalados: Budesonida, 
fluticasona 
 
-->Orais: 
Metilprednisolona, 
prednisona 

Reduzem a inflamação 
na origem da asma. 
Curto prazo: 
tratamento de 3-10dias 
é suficiente para o 
rápido controlo; 
Longo prazo: uso 
matinal em dias 
alternados para menor 
toxicidade. 

Cataratas, 
hipertensão arterial, 
atrofia cutânea, 
osteoporose, 
fraqueza muscular. 

O uso de câmaras 
expansoras e a lavagem 
da boca, após a inalação 
podem reduzir o risco de 
candidíase oral. 

Agonistas β2 
-->Inalados: formoterol, 
salmeterol 
 
-->Orais: salbutamol, 
terbutalina 

 

Broncodilatadores que 
relaxam o músculo liso. 

Os inalados têm 
menos efeitos 
adversos que os 
orais. 
Ansiedade, cefaleias, 
estimulação 
cardiovascular, 
hipocaliemia. 

Usados quando há 
necessidade de 
intensificar a terapia anti-
inflamatória. 

Teofilina de libertação 
prolongada 
-->Aminofilina 
-->Xantinas 

Broncodilatador 

Náuseas e vómitos. 
Em elevadas 
concentrações pode 
originar taquicardia, 
convulsões e 
arritmias. 

É necessária a 
monitorização sérica da 
teofilina. 

Antileucotrienos 
-->Montelucaste 
 

Interferem na libertação 
dos leucotrienos pelos 
basófilos, eosinófilos e 
mastócitos. 

Aumento das 
transaminases. 

Mais eficazes nas asmas 
persistentes ligeiras. 

Imunomoduladores 
-->Omalizumab 

Impedem a ligação das 
IgE aos recetores nos 
mastócitos e basófilos. 

Dor e hematomas no 
local da injeção. 

Os profissionais que 
fazem a sua 
administração deverão 
saber identificar e tratar a 
reação anafilática que 
pode ocorrer. 
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3. Proteção Solar 

3.1. Enquadramento e objetivos 

A incidência dos diferentes tipos de cancro tem vindo a aumentar em Portugal. O 

cancro de pele constitui um dos tipos mais frequente. O número de casos de melanoma, o 

cancro de pele mais severo, é preocupante, as estatísticas apontam para 10 novos casos 

por ano por cada 100000 habitantes [49]. Estes factos revelam a elevada necessidade de 

intervenção neste âmbito.  

Por outro lado, no mercado há uma diversidade cada vez maior de produtos 

destinados à proteção solar no que toca à formulação, aos filtros solares utilizados, à 

presença ou ausência de fragrâncias e de cor. Assim, esta variedade de opções, acaba 

por suscitar dúvidas no momento da escolha do produto mais adequado a cada caso e é 

aqui que o farmacêutico pode e deve ajudar. 

Com o mês de abril a coincidir com a chegada dos protetores solares à FC, com o 

tempo quente e com o aumento das solicitações de aconselhamento farmacêutico, por 

parte dos utentes, no momento da escolha do produto de proteção solar mais adequado, 

este foi o mês escolhido para o lançamento de um folheto informativo (Anexo 18) no site, 

de uma tabela com os protetores solares disponíveis na FC divididos por tipo de pele 

(Anexo 19) destinada à equipa de trabalho da FC e de um vídeo (Anexo 20) destinado a 

ser transmitido no monitor da sala de espera da FC. Os objetivos passam por: 

o  Consciencializar a população dos perigos inerentes a uma exposição solar 

exagerada e sem proteção; 

o  Salientar a importância da proteção solar durante todo o ano; 

o  Informar à cerca dos fatores que devem ser tidos em conta na escolha do PS; 

o  Melhorar a qualidade do aconselhamento e informações transmitidas por 

parte da equipa de trabalho da FC. 

 

3.2. A pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha várias funções desde a 

regulação da temperatura corporal, o controlo de sensações e função barreira [50].  

A pele é formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme (Figura 2). A 

epiderme está dividida em quatro camadas, das quais o estrato germinativo é a mais 

profunda e é a partir de onde as novas células, os queratinócitos, começam a migrar em 

direção à superfície (Figura 3). As restantes três são: o estrato espinhoso, o estrato 

granuloso e o estrato córneo (Figura 3). O estrato córneo é responsável pela função 

barreira atribuída à epiderme, conferindo proteção contra a perda de líquidos pelo 

organismo, contra a entrada de bactérias e toxinas. A epiderme é ainda revestida por um 
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filme hidrolipídico, isto é, uma emulsão de água e lípidos, importante para a função barreira 

da pele [50, 51]. 

A derme é composta por colagénio e elastina, responsáveis pela firmeza e 

elasticidade da pele saudável, e por ácido hialurónico com capacidade de retenção de água 

e de manutenção do volume da pele (Figura 2). Esta é uma camada que sofre facilmente 

com as agressões externas como é o caso da radiação solar o que compreenderemos mais 

à frente [50].  

É indiscutível a importância da radiação solar para a vida. A radiação UVB é 

responsável pela conversão do 7-dehidrocolesterol da pele em vitamina D, que por sua vez 

é essencial para a manutenção de ossos saudáveis [52]. Para além disso, o sol estimula a 

produção de melanina que confere o aspeto bronzeado à pele e é, ainda, indispensável ao 

bem-estar mental [52, 53]. Por outro lado, a serotonina, que é essencial ao controlo da 

disposição, vê os seus níveis aumentados em dias de sol o que significa que a radiação 

solar influencia o humor. Neste sentido, nos países nórdicos, os sintomas de depressão, 

dificuldade de concentração, falta de energia, excesso de sono e fadiga são mais 

frequentes [54].  

No entanto, efeitos positivos ou negativos do sol estão dependentes de vários 

fatores desde: as características individuais da pele exposta, da intensidade, da frequência 

e do tempo de exposição [52-54]. 

 

3.3. Tipos de radiação solar e seus efeitos 

A radiação solar divide-se em: UVA (320-400nm), UVB (280-320nm) e UVC (100- 

280nm). Esta última não atinge a pele porque não chega à atmosfera terrestre [55]. 

A radiação UVA é a que mais profundamente penetra na camada dérmica da pele 

[55]. É responsável pela fotoxidação da leucomelanina das células das camadas externas 

da epiderme o que conduz ao escurecimento da melanina e consequente bronzeamento 

de curta duração [53]. Por outro lado, a esta radiação também se devem efeitos nefastos 

a longo prazo para a pele que se traduzem em: alergia e intolerância ao sol, danos oculares 

e na retina, supressão do sistema imunitário e fotoenvelhecimento [54]. Este último deve-

Figura 2: Estrutura da pele. Adaptado de [50].  Figura 3: Estrutura da Epiderme. Adaptado de [51].  



    38 
 

se à formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) que afetam a expressão de vários 

fatores de transcrição e que tem por consequência o aumento da destruição e a diminuição 

da síntese de colagénio. Assim, a pele tem tendência a adquirir rugas, secura, 

pigmentação, lesões pré-cancerosas, telangiectasia e sulcos profundos [55]. Ao contrário 

da radiação UVB, a UVA raramente é responsável pela formação de eritemas [53]. No 

entanto, a preocupação quanto à proteção contra este tipo de radiação deve manter-se 

todo o ano, incluindo no inverno, já que, sempre que há sol esta está presente [54]. 

A radiação UVB é responsável pelo bronzeado de longa duração através da 

estimulação da síntese de nova melanina, mas também por danos oculares e na retina, por 

queimaduras e por danos na molécula de ADN [54]. Os danos sobre o material genético 

podem ocorrer por dois mecanismos: de forma direta pela absorção da radiação pelo ADN 

ou de forma indireta através da geração de ROS. Após exposição à radiação UV, a proteína 

P53 está sobre-ativada no sentido de promover a reparação dos possíveis danos, no 

entanto, se estes forem demasiado severos, a reparação pode não ser possível e a 

apoptose da célula é ativada para a sua eliminação. A falta de reparação das mutações 

geradas e a sua consequente acumulação podem aumentar a predisposição para o 

desenvolvimento de cancro de pele. Adicionalmente pode haver aumento da 

vascularização e o desenvolvimento de um processo inflamatório com libertação de vários 

mediadores como prostaglandinas, citocinas, histamina e óxido nítrico [55].  O eritema 

cutâneo desenvolvido por exposição excessiva a este tipo de radiação pode manifestar-se 

na pele desprotegida através de bolhas, vermelhidão e dor, de imediato ou até cinco horas 

após. Para o tratamento de queimaduras solares deve-se arrefecer a pele com um pano 

frio e usar produtos pós-solar de forma a refrescar e acalmar a pele lesada [54]. 

A exposição crónica à radiação UV pode conduzir à supressão de elementos 

essenciais ao sistema imunitário e, por isso, constituir um fator de risco para a proliferação 

de células cancerígenas e formação de metástases. A exposição desmesurada pode 

conferir, ainda, uma maior suscetibilidade a infeções, interferência com a vacinação e com 

a expressão de vírus latentes [55]. Mas outros problemas podem ser desencadeados pela 

exposição excessiva ao sol como: a hiperpigmentação, caracterizada por manchas escuras 

e a erupção à luz polimórfica (EPL), na qual a pele das partes do corpo que normalmente 

se encontram tapadas, após as primeiras exposições ao sol, pode apresentar erupções 

cutâneas e prurido e constitui uma forma de alergia [54]. 

 

3.4. Os efeitos nefastos da exposição solar excessiva sobre a pele sensível  

Existem também um conjunto de condições que exigem maiores cuidados com o 

sol, de onde se destacam: a pele atópica, a pele do diabético, a pele sensível ao sol 
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induzida por medicamentos, a pele com acne e a pele sensível pós-tratamentos 

dermatológicos [54].  

A pele atópica caracteriza-se pela sua extrema secura, sendo que o sol a torna 

ainda mais seca. Já a pele do doente diabético carece de hidratação o que leva ao 

aparecimento de comichão em todo o corpo, assim sendo, com a exposição solar a pele 

tende a ficar ainda mais desidratada o que propicia o desenvolvimento de infeções [53].  

Medicamentos como anticonvulsivantes, antibióticos, diuréticos, hipoglicemiantes, 

anti-inflamatórios não esteróides e os retinóides podem causar reações de 

fotossensibilidade, isto é, tornam a pele mais sensível ao sol que o habitual. As reações de 

fotossensibilidade podem ocorrer por dois mecanismos, ou os compostos se tornam eles 

próprios reativos (reação de fototoxicidade) ou dão origem a reações alérgicas (reação 

foto-alérgica) quando interagem com a radiação UV. A reação foto-alérgica é 

desencadeada pelo sistema imunitário devido à presença do composto foto-ativo, até em 

pequenas quantidades, e manifesta-se por inchaço e inflamação maioritariamente na pele 

exposta ao sol, mas também pode afetar zonas não expostas. A reação de fototoxicidade 

ocorre quando o composto foto-ativo reage com as membranas das células da pele e/ou 

com o ADN, não envolve o sistema imunitário, exige uma maior quantidade do agente 

fototóxico e manifesta-se sob a forma de uma queimadura solar exacerbada apenas na 

pele sujeita a exposição solar [54]. 

Pessoas que apresentam uma pele acneica têm de ter uma especial atenção ao 

sol, já que as borbulhas têm uma tendência natural para a inflamação o que as torna mais 

sensíveis ao desenvolvimento de manchas castanhas consequência da hiperpigmentação 

causada pelo sol [54]. 

 

3.5. Protetores solares 

Um PS é definido como uma associação entre um filtro solar e um veiculo. Algumas 

características têm de ser garantidas para que um dado PS possa ser comercializado, de 

onde se destacam: ser química, fotoquímica e termicamente inerte; não ser irritante, 

sensibilizante ou mutagénico; não ser volátil; não ser absorvido pela pele; não alterar a sua 

cor; não manchar a pele e ser estável no produto final [53]. 

Os filtros solares podem ser químicos e orgânicos ou físicos e inorgânicos. De forma 

grosseira, os filtros físicos atuam promovendo a reflexão e os filtros químicos bloqueiam a 

absorção da radiação UV, no entanto existem filtros químicos que também promovem a 

sua reflexão e dispersão comportando-se como filtros físicos [53, 56]. 

Os filtros químicos/orgânicos correspondem a compostos aromáticos com grupos 

carboxílico e um grupo dador de eletrões (grupo amina ou metoxilo) na posição orto ou 

para do anel aromático. Aquando da absorção de radiação UV os eletrões entram num 
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estado excitado e no regresso ao estado inicial libertam energia sob a forma de calor [53]. 

Estes filtros podem ser divididos em filtros UVA (benzofenonas, antranilatos, 

dibenzoilmetanos) e UVB (derivados do ácido p-aminobenzóico, salicilatos, cinamatos), e, 

por isto, devem ser usados em combinação. Por outro lado, nenhum filtro químico usado 

isoladamente permite obter um fator de proteção solar (FPS) suficientemente elevado [53].  

O recurso a filtros inorgânicos tende a aumentar pela sua eficácia na proteção e 

pelo seu baixo potencial em provocar irritações especialmente na pele das crianças e na 

pele mais sensível. O dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO) são exemplos deste 

tipo de filtros que quando incorporados nas formulações ficam suspensos o que torna muito 

importante o tamanho que estas partículas possuem tanto para a eficácia como para a 

aparência do PS. Na realidade, a aparência que estes filtros conferem à pele é algo que 

lhes é característico e não muito apelativo, já que criam uma película branca sobre a pele. 

Para ultrapassar este ponto negativo que lhes é associado já foram desenvolvidas 

micropartículas destes óxidos que não conferem aquela aparência desagradável à pele 

[53, 56]. 

 

3.6. Fatores a serem tidos em conta na escolha do protetor solar  

Medidas preventivas como evitar a exposição solar durante as horas de maior calor, 

usar PS e usar roupa comprida tornam-se essenciais para evitar os efeitos adversos da 

exposição solar exagerada anteriormente referidos.  

No momento da escolha do PS mais adequado, múltiplos fatores devem ser tidos 

em linha de conta.  

3.6.1. Sensibilidade da pele e intensidade da radiação 

A proteção solar ideal deve ser a adequada à sensibilidade da pele e à intensidade 

da radiação. A sensibilidade da pele pode ser analisada segundo os fototipos de pele 

(Tabela 4), dessa forma podemos desde logo perceber qual o FPS necessário. O FPS tem 

por base o nível de proteção que um PS confere contra a radiação UVB, mas existem ainda 

alguns PS que mencionam a proteção que conferem contra a radiação UVA e, nesses 

casos o produto tem de conferir o mínimo de proteção contra esse tipo de radiação num 

rácio de 1:3 para a proteção UVA:UVB [54]. O FPS multiplicado pela proteção natural de 

cada fototipo de pele, em minutos, dá-nos o tempo máximo que uma pessoa se pode expor 

ao sol sem risco de danos provocados pela radiação UV (Tabela 4) [54, 55]. 
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Tabela 4: Fototipos de pele. Adaptado de [54, 56, 58]. 

 

3.6.2. Tipos de pele 

O facto de também existirem vários tipos de pele: pele normal, pele mista a oleosa, 

pele seca ou muito seca exige uma adequação do tipo de formulação do PS escolhido. 

Primeiro é necessário saber identificar as características de cada tipo de pele. A pele 

normal apresenta-se num equilíbrio entre os dois estados, de secura e de oleosidade, é 

uma pele designada de eudérmica, por conseguinte, é macia, lisa e com textura aveludada, 

uniforme, sem imperfeições e com poros finos. A pele seca produz menos sebo que a pele 

normal, e é uma pele em que faltam fatores naturais de hidratação (ureia, aminoácidos, 

ácido láctico). A falta de lípidos na pele seca conduz à incapacidade de reter água, a um 

  Intensidade da radiação solar 

Tipos de 

pele 
Características 

Proteção 

natural da 

pele em 

min. 

Baixa Moderada Alta 
Muito 

alta 

Pele das 

crianças 

Pele fina, pouco 

pigmentada 
5 FPS 25 FPS 50+ FPS 50+ 

FPS 

50+ 

Fototipo 

I 

Extremamente sensível, 

clara, c/ sardas, c/ 

tendência para escaldões, 

cabelo ruivo, olhos claros 

5 - 10 
FPS  

20 - 30 

FPS 

50 – 50+ 
FPS 50+ 

FPS 

50+ 

Fototipo 

II 

Muito sensível, clara, c/ 

sardas, c/ tendência para 

escaldões, bronzeia 

minimamente, cabelo loiro, 

olhos azuis 

10 - 20 FPS 20 
FPS 

30 – 50+ 

FPS 

30 – 50+ 

FPS 

50+ 

Fototipo 

III 

Sensível, morena, c/ 

queimaduras raras, 

bronzeia uniformemente, 

cabelo castanho ou loiro 

escuro 

20 - 30 FPS 20 
FPS 

20 - 30 

FPS 

30 – 50+ 

FPS 

50+ 

Fototipo 

IV 

Pouco sensível, muito 

morena, bronzeia bem, 

cabelo castanho, c/ 

queimaduras raras 

30 - 40 - FPS 20 FPS 30 

FPS 

30 – 

50+ 

Fototipo 

V 

Pele castanha, raramente 

queima e bronzeia 

facilmente 

SI FPS 15+ 

Fototipo 

VI 

Pele castanha escura, 

nunca queima e bronzeia 

sempre 

SI FPS 15+ 
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aspeto baço e a uma textura áspera. A pele oleosa produz, por sua vez, sebo em excesso, 

apresenta poros dilatados e brilho em resultado de causas genéticas, stress, medicação e 

desequilíbrios hormonais. Este último tipo de pele apresenta uma maior tendência para 

estar associada à acne que pode ser de maior ou menor gravidade. A acne manifesta-se 

por pontos negros, pontos brancos e inflamação [59]. A pele mista é caracterizada por uma 

maior oleosidade e poros dilatados na zona T (testa, nariz e queixo) e por uma aparência 

normal ou seca na zona das bochechas [59, 60].  

A pele de bebé e da criança é um tipo de pele diferente de todas as outras, é uma 

pele muito particular, com características e sensibilidade diferentes da do adulto (Figura 4). 

Trata-se de uma pele que, apesar de possuir o mesmo número de 

camadas da pele do adulto, é cinco vezes mais fina. Por outro lado, 

há menor produção de sebo, fazendo com que o filme hidrolipídico 

protetor esteja muito reduzido. Assim sendo, a função barreira está 

substancialmente diminuída com uma maior permeabilidade às 

radiações UV e aos seus efeitos nefastos, potenciados, também, 

pela reduzida pigmentação. Na prática, a pele da criança pode queimar em cinco minutos 

o que demonstra a importância da redução do tempo de exposição solar e do uso de PS 

com FPS mais elevado [61].  

 

3.6.3. Formulação do Protetor Solar 

De entre as formulações existentes de PS, as emulsões constituem o veículo mais 

adequado porque são constituídas por componentes hidrossolúveis e lipossolúveis e 

podem ser água/óleo ou óleo/água, sendo que as primeiras são menos agradáveis já que 

têm um carácter mais gorduroso. Para a pele mista a oleosa, com tendência acneica, com 

rosácea ou com tendência a alergia os PS sob a forma de emulsão óleo/água (O/A) são 

mais adequados pois são menos gordurosos, sendo que não devem conter fragrâncias 

nem conservantes e devem ser à base de filtros físicos. As crianças, por sua vez, que 

apresentam uma pele sensível devem usar os PS minerais, à base de dióxido de titânio e 

óxido de zinco e os pais podem optar por formulações em spray de forma a facilitar a 

aplicação, ainda que, não possam ser aplicados diretamente sobre a face. As peles secas 

podem beneficiar de PS contendo constituintes hidratantes como óleos e silicones que se 

podem encontrar no mercado sob a forma de leites ou cremes [53, 58]. 

 

3.7. Conclusão da intervenção na Farmácia Comunitária 

Se pensarmos que no caso particular do cancro de pele 90% das situações se 

devem à exposição solar exagerada chegamos facilmente à conclusão de que ainda há 

Figura 4: Pele de bebé. 
Adaptado de [61]. 



    43 
 

muito por fazer neste âmbito. Esta é uma doença que corre grandes riscos de se tornar um 

problema de saúde pública [49]. 

Sendo o farmacêutico um promotor de saúde deve fazer uso da sua posição 

privilegiada e de acesso fácil junto das populações para educar os seus utentes em saúde. 

O folheto informativo sobre proteção solar (Anexo 18) e o vídeo revelaram-se uma clara 

mais valia, com informação clara e objetiva que demonstra o papel ativo da FC na tentativa 

de informar a sociedade, de prevenir comportamentos de risco e de cumprir assim os 

preceitos da atividade farmacêutica. 

 

Considerações finais 

O grande projeto que me permitiu a publicação dos folhetos informativos relativos 

aos temas abordados foi a elaboração, de raiz, do site da FC que pode ser consultado em: 

farmacristelo.wixsite.com/farmaciacristelo.  De facto, a farmácia já tinha “Facebook” onde, 

de forma mais ou menos regular, dava a conhecer aos seus seguidores algumas das suas 

promoções e onde publicava alguns artigos de interesse, mas faltava uma ferramenta que 

permitisse aproximar a FC, ainda mais, desta nova era da tecnologia. O site que foi 

associado ao “Facebook” da FC permite aos seus visitantes a consulta da sua história, da 

equipa de trabalho, de todos os contactos, das campanhas promocionais a decorrer (Anexo 

21), dos serviços prestados (Anexo 22) e é no separador “Dicas para a sua saúde e bem-

estar” que se podem consultar todos os folhetos informativos. 
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Anexo 2: Ficha de preparação de um Medicamento Manipulado 
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Anexo 7: Certificado Formação GALÉNIC® 
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Anexo 8: Medical Dispenser da Farmácia Cristelo 
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Anexo 9: Evento de degustação dos produtos EasySlim® 
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Anexo 10: Lista de Controlo de Prazos de Validade 
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Anexo 11: Receita eletrónica materializada 
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Anexo 12: Guia de tratamento de uma receita eletrónica desmaterializada 
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Anexo 13: Receita manual 

 

 

 

 

 

 

 



    64 
 

Anexo 14: Folheto informativo digital “Nutrição e envelhecimento” 
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Anexo 15: Folheto informativo “Doença Vascular Crónica” 
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Anexo 16: Tabela resumo dos Suplementos Alimentares por patologia 

 

Ansiedade e insónia 

Suplemento 
Alimentar 

Constituintes 
relevantes 

Função dos constituintes/ 
Indicações 

Posologia 

ADVANCIS 

Passival Relax 

Passiflora incarnata 

L. 

Um dos constituintes da 
valeriana, o ácido valerénico, e a 
passiflora atuam como agonistas 
dos recetores GABA 
(neurotransmissor inibitório) o que 
está na base dos seus efeitos 
sedativo e ansiolítico na redução 
da ansiedade, da dificuldade em 
adormecer, da agitação e 
irritabilidade e da sensação de 
cansaço ao acordar. 

2 cp. de manhã e 2 cp. à 

noite (toma máxima 

diária de 6 cp.) 

 

Valeriana officinalis  

Outros: Humulus 

lupulus (lúpulo), 

nêveda e Laranjeira 

 Também contribuem para o 
efeito calmante. 

ADVANCIS 

Passival Sono 

 

Melatonina 

A melatonina é uma hormona, 
cujo aumento induz sonolência. 
Quando administrada à noite 
permite antecipar o inicio do sono 
e o ritmo circadiano.  

Por isto é indicado para: 

- Dificuldade em adormecer 

- Insónia 

- Sensação de cansaço ao acordar 

- Auxiliar o sono após interrupção 
do uso de certos fármacos 

- Trabalho por turnos 

1 cp. Ao deitar 

Outros: Passiflora 

incarnata L., 

Valeriana officinalis, 

Humulus lúpulos, 

Nêveda e laranjeira 

Compostos com propriedades 
calmantes. 

ADVANCIS 

Passival Infantil 

 

- Camomila 

- Laranjeira 

- Passiflora 

- Vitaminas B1 e B6 

A camomila tem uma ação 
hipnótica porque atua nos 
recetores das benzodiazepinas. 

A laranjeira e a passiflora 
possuem propriedades calmantes. 

Indicado para: 

- Dificuldade em adormecer 

- Situações de ansiedade e 
agitação 

- Sono agitado 

- Pesadelos e terrores noturnos 

- Sonambulismo 

- Bruxismo 

- Somniloquia 

> 3 anos 

- Dificuldade em 
adormecer: 10 ml ao 
deitar 

- Agitação durante o dia: 
10 ml ao peq. almoço 

> 7 anos 

- Dificuldade em 
adormecer:  15 ml ao 
deitar 

- Agitação durante o dia: 
15 ml ao peq. almoço 
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Doença Vascular Crónica 

Suplemento 

Alimentar 

Constituintes 

relevantes 

Função dos 

constituintes 
Reações adversas Posologia 

ALMIFLON® 

450 mg de 

Diosmina 

- Aumento do tónus 
venoso 

- Inibição da adesão 
dos leucócitos 

- Redução da 
inflamação 

- Aumento da 
drenagem linfática com 
redução do edema 

(Pouco frequentes) 

• Dor abdominal 

• Desconforto gástrico  

• Vómitos e diarreia 

• Insónia 

• Sonolência 

• Vertigens 

• Cefaleias e cansaço 

1 cp./dia 

50 mg de 

Hesperidina 

ABSORVIT 
Ginkgo B1 

Ginkgo biloba 

Inibe a agregação dos 
eritrócitos, o que 
diminui a viscosidade 
do sangue e evita a 
hipoxia dos tecidos 

1 cp./dia (de 

preferência à 

refeição) 

Vitamina B1 

Melhora o 
funcionamento do 
coração, do 
metabolismo, do 
sistema nervoso e da 
função psicológica 

Obstipação 

Suplemento 
Alimentar 

Constituintes 
relevantes 

Função dos 
constituintes 

Posologia 

ADVANCIS EASYLAX 

 

Fibras 

As fibras absorvem 

água, o que faz 

aumentar o volume das 

fezes e as torna mais 

moles 
1 cp. ao deitar com um 

copo de água 

(2 cp. se necessário) 

Cáscara-sagrada 

Laxante de contacto por 

ação sobre as paredes 

do intestino grosso e 

aumento do 

peristaltismo intestinal 

ADVANCIS 

EASYLAXFORTE 

 

Fibras e Cereais  

As fibras absorvem 

água, o que faz 

aumentar o volume das 

fezes e as torna mais 

moles 

1 cp. ao deitar com um 

copo de água 

(2 cp. se necessário) 

Cáscara-sagrada 

Laxante de contacto por 

ação sobre as paredes 

do intestino grosso e 
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aumento do 

peristaltismo intestinal 

Sene Laxante de contacto 

Funcho 
Responsável pela 

diminuição da flatulência 

ADVANCIS EASYLAX 

Infantil 
Goma arábica, Ameixa, 

Tamarindo, Figo 
- Obstipação 

- Necessidade de 

reposição do equilíbrio 

da flora intestinal 

> 3 anos 

- 15 ml ao peq. almoço e 
ao jantar 

> 7 anos 

- 20 ml ao peq. almoço e 
15 ml ao jantar 

Maçã reineta 



    69 
 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de apetite 

Suplemento 
Alimentar 

Constituintes 
relevantes 

Indicações Posologia 

ABSORVIT SUPER 

ALIMENTO 

- Extrato de 

malte, de 

cereais e 

leguminosas  

- Vitaminas C, 

do complexo B 

- Inulina 

- Perda de peso acentuada 

- Fraqueza ou debilidade física 

- Doentes em convalescença ou 

acamados 

- Situações em que a absorção 

está comprometida 

> 3 anos 

- 5 ml, 2 a 3 vezes por dia 
(após as principais 
refeições) 

Adultos 

- 15 ml, 2 a 3 vezes por dia 
(após as principais 
refeições) 

ABSORVIT 

INFANTIL GELEIA 

REAL 

 

Vitaminas: do 

complexo B, A, 

C, D e E; 

Minerais: ferro, 

iodo, crómio, 

selénio, cobre, 

manganês e 

zinco 

- Falta de apetite 

- Falta de vitalidade 

- Reforço do desenvolvimento e 
crescimento 

- Reforço das defesas 

- Mudanças de estação e novas 
etapas escolares 

- Saúde debilitada ou em 
convalescença 

- Toma de antibióticos 

- Carências nutricionais 

3 – 6 anos 

- 5 ml (preferência de 

manhã após o peq. almoço) 

> 7 anos 

- 10 ml (preferência de 

manhã após o peq. almoço) 

ABSORVIT 

INFANTIL ÓLEO 

DE FÍGADO DE 

BACALHAU 

 

Vitaminas: do 

complexo B, A, 

C, D e E; 

Minerais: ferro, 

iodo, crómio, 

selénio, cobre, 

manganês e 

zinco. 

- Falta de apetite 

- Desenvolvimento e 
fortalecimento dos ossos e dos 
dentes 

- Baixa exposição solar 

- Reforço das defesas  

- Mudanças de estação e novas 
etapas escolares 

- Saúde debilitada ou em 
convalescença 

- Toma de antibióticos 

- Carências nutricionais 

3 – 6 anos 

- 5 ml (preferência de 

manhã após o peq. almoço) 

> 7 anos 

- 10 ml (preferência de 

manhã após o peq. almoço) 
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Perda de peso 

Suplemento alimentar 
Constituintes 

relevantes 
Indicações 

Posologia/  

Como atua 

EASYSLIM®  

DEPUR MAX 

 

Algas marinhas, 
laranja amarga, 

potássio 

- Retenção de 
líquidos 
- Gorduras em 
excesso 
- Desintoxicação 

Elimina a retenção de líquidos, 
ação termogénica e 
desintoxicante/ 

15 ml ao peq. almoço num copo de 
água e diluir outra medida (15ml) 
numa garrafa de 1,5L e tomar ao 
longo do dia 

EASYSLIM®  

DRENA ATIVA 

 

Erva mate, 
guaraná, potássio 

- Gorduras em 
excesso 
- Modelação de 
silhueta 
- Drenante 

Da ação sinérgica dos seus 
constituintes resulta a eliminação 
de gorduras e a drenagem ativa/ 

30 a 50 ml em 1,5ml de água e 
tomar ao longo do dia  

EASYSLIM® DETOX 
PLUS 

 

Ortósifo, cavalinha, 
l-carnitina, 
alcachofra, funcho, 
hortelã-pimenta, 
castanha da Índia, 
anis, vitaminas do 
complexo B 

- Drenante e 
desintoxicante 
 - Gorduras em 
excesso 

- Flatulência 

Melhora a digestão e promove a 
redução da flatulência e tem uma 
ação diurética/ 

25ml em 1,5L de água e beber ao 
longo do dia 

EASYSLIM® 

 LIPO 3 

 

Crómio, L-carnitina, 
garcinia, cambogia 

- Reduzir a massa 
gorda 
- Aumentar a massa 
muscular 
- Controlo do apetite 
- Regular o 
metabolismo dos 
Hidratos de Carbono 

Transforma a gordura em músculo 

e promove a eliminação das 

gorduras em excesso/ 

1 compr. 30min antes das 3 
refeições principais com 2 copos 
de água 

EASYSLIM® 

 BLOCKER 

 

Quitosano, vitamina 
C, FOS 
(frutooligossacáridos) 
e canela 

- Bloquear a 

absorção de 

gorduras e açúcares 

Tomar antes das refeições mais 

calóricas 

Os seus constituintes atuam de 

forma sinérgica, bloqueando a 

absorção de gorduras e açúcares/ 

1 a 2 cápsulas 15min antes do 
almoço e do jantar com 1 copo de 
água 

EASYSLIM®  

GLUCO 1000 + FOS 

 

Glucomanano e FOS 
- Controlo do apetite 

- Conferir saciedade  

O glucomanano é uma fibra 
dietética que em contacto com a 
água forma um gel viscoso 
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EASYSLIM®  

LIMÃO FORTE 

 

Cáscara-sagrada, 
aloé vera, amieiro 
negro e boldo, FOS 

-Desintoxicação do 

organismo 

- Regulação do 

trânsito intestinal 

(alto teor em fibra) 

- Controlar a 
saciedade 

Melhora o funcionamento do fígado, 
vesícula biliar e rins 

EASYSLIM® CELL 
REDUCER 

 

Ananás, castanha 
da índia, taráxaco, 
grainha de uva 

- Reduzir o efeito 
“casca de laranja” 
- Conferir mais 
elasticidade à pele 

- Alívio da sensação 

de pernas cansadas 

Favorece a circulação sanguínea e 
a eliminação do excesso de água 
e de toxinas 

EASYSLIM® CELL 
REDUCER 

 

L-carnitina, ananás, 
potássio, vitaminas 
e minerais 

- Reduzir o efeito 

“casca de laranja” 

- Conferir mais 

elasticidade à pele 

Favorece o metabolismo do tecido 
adiposo e a recuperação da 
estrutura normal da derme e do 
tecido subcutâneo/ 

25ml num copo de água após o peq. 
almoço e diluir 25ml em 1,5L de água 

EASYSLIM® DUO RAPID 

 

Chá verde, L-
carnitina, 
bromelaína, bétula, 
cerejeira, 
groselheira negra, 
ortósifo, pilosela, 
taráxaco, ulmária, 
videira, potássio, 
Vitaminas C, P 
(Rutina) e E, 
castanha da Índia e 
videira 

- Reduzir o efeito 

“casca de laranja” a 

nível da barriga e 

das pernas 

- Reduzir a sensação 

de pernas cansadas 

- Modelar a silhueta 

Promove a normal produção de 

colagénio/  

Diluir 1 ampola num copo de água 
e tomar ao pequeno almoço 

EASYSLIM® CLA + CHÁ 
VERDE + ERVA MATE 

 

Chá verde, erva 
mate, vitaminas E, 
C e P, L-carnitina, 
bromelaína, bétula, 
cerejeira, groselheira 
negra, ortósifo, 
pilosela, taráxaco, 
ulmária, videira, 
potássio 

- Reduzir a massa 

gorada 

- Aumentar a massa 

magra 

- Efeito termogénico 

e diurético 

2 cápsulas antes do almoço e do 
jantar 
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Anexo 17: Folheto informativo digital “Alergias” 
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Anexo 18: Folheto informativo digital “Proteção Solar” 
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Anexo 19: Tabela resumo dos protetores solares por tipo de pele 

Pele normal 

Rosto Observações 

PROTECT Creme FPS 
50+ 

 

A-DERMA® 

 Óleo de Plantules de Aveia Rhealba (Hidratação) 

 Protege a pele da radiação UVA e UVB 

Emulsão  
FPS 20/50+ 

 
AVÈNE® 

 Proteção Sunsitive®   pela presença de ingredientes ativos 

contra a radiação UVA e UVB  

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

Rosto e Corpo Observações 

PROTECT Spray 
FPS 50+ 

 
 
 
 
 

A-DERMA® 

 Óleo de Plantules de Aveia Rhealba (Hidratação) 

 Protege a pele da radiação UVA e UVB 

 

Pele seca 

Rosto Observações 

PROTECT Creme FPS 
50+ 

 

A-DERMA® 

 Óleo de Plantules de Aveia Rhealba (Hidratação) 

 Protege a pele da radiação UVA e UVB 

Creme 20/30/50+ 
(com e sem cor) 

 
AVÈNE® 

 Proteção Sunsitive®   pela presença de ingredientes ativos 

contra a radiação UVA e UVB  

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 
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Pele atópica 

Rosto e corpo Observações 

Photoderm Mineral 

 
Bioderma® 

 Com filtros 100% minerais: dióxido de titânio e óxido de 

zinco 

 Com a patente Bioproteção Celular® que reforça os 

mecanismos naturais de proteção da pele 

PROTECT-AD 
Creme FPS 50+ 

 
A-DERMA® 

 Com óleo de Plantules de Aveia Rhealba (Hidratação) 

 Com complexo de 3 emolientes 

 Protege a pele da radiação UVA e UVB 

 Sem perfume 

 Bebés, crianças e adultos  

 

Pele mista 

Rosto Observações 

Fluido FPS 50+ 

 
A-DERMA® 

 Com óleo de Plantules de Aveia Rhealba (Hidratação) 

 Protege a pele da radiação UVA e UVB 

 Textura fluida 

Emulsão  
FPS 20/50+ 

 

AVÈNE® 

 Proteção Sunsitive®   pela presença de ingredientes ativos 

contra a radiação UVA e UVB  

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às células 

proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

Fotoprotetor ISDIN 
Fusion Fluid 

 

ISDIN® 

 Hidrata e matifica 

 Ação anti-envelhecimento 

 Com vitamina E e ácido hialurónico 

          

Pele com tendência acneica 

Rosto Observações 

PROTECT-AC 
Fluido matificante FPS 

50+ 

 
A-DERMA® 

 Com ácido glutâmico e compostos matificantes 

 Com óleo de Plantules de Aveia Rhealba (Hidratação) 

 Controla a produção de sebo 

 Ação anti-brilho 

 Protege a pele da radiação UVA e UVB 
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 Toque seco 

 Adolescentes e adultos 

Cleanance Solar 
50+/30+ 

AVÈNE® 

 Proteção Sunsitive®   pela presença de ingredientes ativos 

contra a radiação UVA e UVB 

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

 Com monolaurina com ação seborreguladora e matificante 

 Controla o brilho 

Photoderm 
AKN Mat 

BIODERMA® 

 Previne a comedogénese e o efeito rebound da acne pela 

presença da patente Fluidactiv® 

 Com a patente Bioproteção Celular® que estimula as defesas 

naturais da pele 

Hyséac Fluido FPS 
30+/50+ 

 

URIAGE® 

 Proteção elevada contra a radiação UVA e UVB 

pelo complexo filtrante sem octocrileno 

 Hidratante 

 Matificante pela presença de extrato de Licorice que absorve 

o excesso de sebo e o aparecimento de imperfeições 

 

Pele da criança 

Rosto e corpo Observações 

Spray criança 
 FPS 50+ 

 
A-DERMA® 

 Com óleo de Plantules de Aveia Rhealba (Hidratação) 

 Protege a pele da radiação UVA e UVB 

 Resistente após banhos e transpiração 

 Sem perfume 

Leite Criança 
FPS 50+ 

 
AVÈNE® 

 Proteção Sunsitive®   pela presença de ingredientes ativos 

contra a radiação UVA e UVB  

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

 Sem perfume 
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Spray Criança  
FPS 30/50+ 

 

AVÈNE® 

 Proteção Sunsitive®   pela presença de ingredientes ativos 

contra a radiação UVA e UVB  

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

 Sem perfume 

 

Pele sensível e irritada 

Rosto Observações 

Fluido mineral 50+ 
(com e sem cor) 

 
AVÈNE® 

 Sem filtros químicos 

 Proteção UVA e UVB 

 Sem perfume 

 Sem efeito branco 

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

 Com óxido de zinco e dióxido de titânio (filtros minerais) 

Creme mineral 50+ 

 
AVÈNE® 

 Sem filtros químicos 

 Com dióxido de titânio (filtro mineral) 

 Proteção UVA e UVB 

 Sem perfume 

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

Creme zonas sensíveis 
50+ 

 
AVÈNE® 

 Sem filtros químicos 

 Com dióxido de titânio (filtro mineral) 

 Sem perfume 

 Proteção UVA e UVB 

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

Photoderm AR 

 
Bioderma® 

 Indicado na pele com vermelhidão 

 Ação anti-vermelhidão 

 Proteção UVB e UVA 

 Com a patente Patente Rosactiv® que atua sobre o Fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF) responsável pela 

vasodilatação e enfraquecimento dos capilares cutâneos 

 Com vitamina E, com ação anti-oxidante 
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Rosto e corpo Observações 

Leite mineral 50+ 

 
AVÈNE® 

 Sem filtros químicos 

 Com dióxido de titânio (filtro mineral) 

 Sem perfume 

 Proteção UVA e UVB 

 Com pré-tocoferil com ação antioxidante, conferindo às 

células proteção contra os radicais livres 

 Com Água termal d’Avène com ação calmante 

 

Pele hiperpigmentada 

Rosto Observações 

Photoderm M 

 
Bioderma® 

 Proteção UVB e UVA elevada 

 Minimiza o risco de melasma 

 Atenua as manchas cutâneas já existentes 

 Contem a patente Bioproteção Celular® que combate o 

envelhecimento precoce da pele e ativa as defesas naturais 

da pele 

Photoderm spot 

 
Bioderma® 

 Contém glabridina que inibe a enzima (tirosinase) 

responsável pela pigmentação fotoinduzida, processo 

essencial à melanogénese 

 Contem a patente Bioproteção Celular® que combate o 

envelhecimento precoce da pele e ativa as defesas naturais 

da pele 

 Ação antioxidante 

FotoUltra 100 Spot 
Prevent 

Fusion Fluid FPS 50+ 

 
ISDIN® 

 Fator de proteção solar 100 

 Proteção UVA 

 Com ácido hialurónico responsável pelo efeito anti-idade 

 Com alantoína que hidrata, suaviza e acalma a pele 
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Anexo 20: Vídeo “Proteção Solar” 
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Anexo 21: Página inicial do site da Farmácia Cristelo 

 

 

Anexo 22: Excerto do separador “Serviços” do site da FC 
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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas possibilita, como última etapa do 

ciclo de estudos, um estágio curricular de seis meses em farmácia comunitária e hospitalar. 

O estágio é uma oportunidade única que permite o contacto com a atividade profissional, 

nas suas várias vertentes, a sedimentação de conhecimentos adquiridos ao longo de todo 

o curso e aquisição de outros aplicados à realidade profissional.  

O meu estágio em farmácia hospitalar decorreu no Hospital Privado de Alfena no 

período de 17 de maio a 16 de julho. Assim, este permitiu-me contatar com todas as tarefas 

que são da responsabilidade do farmacêutico, neste hospitalar em particular e perceber a 

sua importância e o seu papel no bom funcionamento desta unidade de cuidados de saúde. 

Este relatório encontra-se dividido em 2 partes. A primeira parte destina-se a 

descrever as atividades desenvolvidas durante o estágio de 2 meses no Hospital Privado 

de Alfena e que traduzem aquele que é o dia-a-dia dos Serviços Farmacêuticos. A segunda 

parte refere-se ao tema desenvolvido que surgiu da necessidade de transmitir informação 

clara, objetiva e esclarecedora aos doentes com cancro superficial da bexiga que são 

sujeitos a tratamentos de Instilação Intravesical com quimioterapia citostática ou com BCG 

sobre os mesmos. Esta necessidade foi transmitida pelo enfermeiro responsável pelo 

Serviço de Oncologia do Hospital Privado de Alfena que sugeriu a construção de um folheto 

informativo a partir de um modelo já utilizado neste âmbito pelo hospital. 

Com a experiência adquiri maiores capacidades de gestão, tanto de tempo como 

dos produtos farmacêuticos, muito importante na rápida resposta às necessidades que vão 

surgindo, percebi a importância da interação com os diferentes intervenientes nas equipas 

multidisciplinares e adquiri mais conhecimento científico adequado à realidade da atividade 

profissional em ambiente hospitalar e que me permitiu sair mais rica em termos pessoais 

e profissionais e que complementam, sem sombra de dúvidas, a minha formação. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Hospital Privado de Alfena 

O Hospital Privado de Alfena (HPA) localiza-se na Rua Manuel Bento Júnior no 

número 201 em Alfena, cidade pertencente ao concelho de Valongo. Esta unidade de 

saúde com apenas cinco anos apresenta instalações amplas e luminosas e de elevado 

conforto. O HPA faz parte de uma vasta rede de unidades hospitalares privadas que toma 

o nome de Trofa Saúde Hospital [1, 2]. 

A equipa deste hospital é liderada pelo Dr. José Carlos Vilarinho enquanto Diretor 

Clínico e pelo Dr. Jorge Curval enquanto administrador. O serviço de urgência pediátrico e 

para adultos que funciona 24horas por dia é o que apresenta um maior destaque 

disponibilizando variadíssimas valências médicas, cirúrgicas e de diagnóstico. Para além 

do serviço de urgência este e todos os hospitais do Grupo Trofa Saúde (GTS) colocam à 

disposição da comunidade blocos operatórios, unidades de neonatologia 24h, 

maternidades com várias salas de parto, medicina física e de reabilitação, consultas 

externas com mais de 45 especialidades clínicas e diversos meios complementares de 

diagnóstico [1, 2]. 

 

1.1. Serviços farmacêuticos hospitalares 

Os serviços farmacêuticos hospitalares (SFH) do HPA estão em funcionamento das 

9 às 18horas de segunda a sexta, constituindo o domingo o dia de descanso e o sábado o 

dia de descanso complementar. Os SFH dizem respeito ao conjunto de atividades 

farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, que são 

designadas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. Estas atividades compreendem a 

terapêutica medicamentosa dos doentes, a garantia da qualidade, eficácia e segurança 

dos medicamentos, a integração das equipas de cuidados de saúde e a promoção de 

ações de investigação científica e de ensino [3]. 

A direção dos SFH tem de ser assegurada por um farmacêutico hospitalar que no 

caso é a Dr.ª Patrícia Moura [3]. A cada hospital do GTS está associada uma farmácia 

satélite (FS). A FS do HPA está sob a direção técnica da Dr.ª Ana Araújo e sob a sua 

orientação tive a oportunidade de contactar com as diversas atividades devidamente 

planificadas para todos os dias da semana e que, de uma forma geral compreendem a 

distribuição clássica e unitária, o reembalamento de medicamentos, a preparação de 

manipulados entre outras [Anexo 1]. 
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1.2. Caracterização do espaço físico e funcional da Farmácia Hospitalar 

A FS do HPA localiza-se no piso -1, paredes meias com a farmácia central (FC), 

armazém e serviços de manutenção. No mesmo piso localiza-se, ainda, a sala de 

esterilização, o serviço de fisioterapia, a cozinha e a rouparia.  

No espaço físico da farmácia hospitalar (FH) do HPA existem várias subdivisões, 

logo à entrada há uma estante onde se colocam os produtos destinados à satisfação de 

pedidos dos diferentes serviços [Anexo 2], entrando efetivamente na FH há uma estante 

destinada ao armazenamento de soros e água destilada, de forma contigua existe uma 

sala de preparação de manipulados [Anexo 3], há, também uma sala de reembalamento 

de medicamentos em unidose [Anexo 4], uma sala para o armazenamento de produtos 

inflamáveis, detergentes, stock avançado e dossiês de arquivo e, por fim, existe uma 

espaço central com a secretária, uma mesa de trabalho, um frigorifico, estantes destinadas 

ao armazenamento de diversos produtos divididos por pensos, produtos de dentária, 

produtos de diagnóstico, ampolas, preparações orais, colírios, pomadas e gavetas para o 

armazenamento de comprimidos, cápsulas e supositórios [Anexo 5]. Cada tipo de produto 

está organizado por ordem alfabética, sendo que, cada local de armazenamento está 

identificado com o nome da substância ativa, respetiva dosagem e forma farmacêutica. A 

FH do HPA possui, no seu interior, uma porta que permite o acesso direto ao exterior e 

para chegar aos serviços é necessário sair para o corredor, onde se localizam elevadores 

que facilitam, portanto, o acesso interno.  

Distribuídos por todo o espaço que compreende a FH do HPA encontram-se vários 

termo-higrómetros que possibilitam o controlo da temperatura e humidade a todo o 

momento. 

 

1.3. Recursos humanos 

Os recursos humanos adequados em número e qualidade são essenciais para a 

garantia do bom funcionamento de qualquer serviço e os SFH não são exceção [3].  

Como anteriormente referido, os SFH do GTS, onde se inclui o HPA, estão sob a 

coordenação da Dr.ª Patrícia Moura, farmacêutica, e a Dr.ª Ana Araújo tem a direção 

técnica da FH do HPA. A equipa é ainda constituída por outras pessoas que apoiam a FC 

e o aprovisionamento para que a supressão de todas as necessidades da rede de hospitais 

esteja garantida em tempo útil.  
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1.4. Sistema de garantia de qualidade 

Um sistema de gestão de qualidade baseia-se em procedimentos padronizados, 

que garantem a qualidade e a segurança em todos os serviços prestados em meio 

hospitalar. Assim, todos os procedimentos relativos a todas as atividades levadas a cabo 

pelos SF devem ser escritos, documentados e regularmente revistos e atualizados [3]. 

No HPA há um responsável pela gestão da qualidade. Na prática verifica e aprova, 

relativamente a todos os serviços, todos os documentos relativos a procedimentos 

efetuados após averiguar se estes estão de acordo com as normas estabelecidas. 

Desempenha, também, um papel ativo na formação dos funcionários permanentes do 

hospital. Para além disso, leva a cabo, de forma periódica, auditorias internas nas quais 

verifica, entre outras coisas, o cumprimento da norma FEFO (first-expired, first-out) e se os 

produtos existentes estão dentro do prazo de validade. Desta forma, pretende-se assegurar 

a segurança e a proteção do pessoal, medicamentos, instalações e equipamentos [3]. 

A garantia de qualidade toma um papel essencial relativamente ao fabrico de 

preparações em ambiente hospitalar. A garantia da adequação da qualidade das 

preparações fabricadas tem de se adequar ao fim a que se destinam e é assegurada por 

um conjunto de ações organizadas que cobrem todos os fatores que possam de alguma 

forma influenciá-la [17].  

Destacam-se as práticas de bom fabrico que abrangem a produção e o controlo de 

qualidade e se baseiam na definição rigorosa dos processos de fabrico e na sua verificação 

sistemática, na validação dos passos críticos e as mudanças significativas no processo e 

que se reúnam as condições necessárias para que estas práticas sejam possíveis como: 

as instalações devem ser adequadas, os equipamentos devem ser convenientes, os 

materiais, os contentores e os rótulos sejam corretos, hajam procedimentos e instruções 

adequadas, haja armazenagem e transporte convenientes. Para além disso, os registos de 

fabrico de um lote e da sua distribuição têm de ser arquivados, de uma forma organizada 

e de fácil acesso, os pontos de distribuição e armazenagem devem minimizar os riscos de 

alteração da qualidade do produto final [17]. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de presenciar uma auditoria 

externa que desempenha um importante papel na deteção de falhas, mas também se 

revela uma oportunidade de melhoria dos serviços prestados. 

 

1.5. Sistema informático 

O CPC/HS (Companhia Portuguesa de Computadores -  Healthcare Solutions) é a 

aplicação informática usada pelas FS do GTS. Esta permite uma maior facilidade e rapidez 

na execução das diferentes tarefas exigíveis, desde a gestão das existências que serve de 
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base à determinação dos produtos com necessidade de serem encomendados pela FH e 

pelos diversos serviços; validação de prescrições; transferências entre os vários 

intervenientes: FS, FC e serviços; obtenção dos mapas para a distribuição em dose 

unitária, entre outras.  

 

1.6. Seleção, encomenda, receção e armazenamento de produtos 

1.6.1. Seleção  

A seleção dos medicamentos disponíveis num hospital baseia-se no Formulário 

Hospitalar Nacional de medicamentos, nas necessidades terapêuticas, na melhoria da 

qualidade de vida, em critérios fármaco-económicos daquele hospital e é da 

responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica [3].   

Em situações muito particulares pode haver a necessidade de adquirir 

medicamentos não incluídos no formulário hospitalar e, nestes casos, o médico 

responsável deve justificar claramente essa decisão através do preenchimento da  

“Justificação do receituário de medicamentos” (Anexo 6), e envia-lo ao farmacêutico 

responsável. O farmacêutico avalia a prescrição feita, que após validação culmina com a 

dispensa do medicamento prescrito.  

Uma outra situação que pode surgir é a necessidade de uma Autorização de 

Utilização Especial (AUE) para a utilização de um medicamento que não possua 

Autorização para a Introdução no Mercado (AIM) e se revela essencial para a terapêutica 

a implementar num dado doente. Neste caso é necessário o envio, via email, para o 

INFARMED (Instituto Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), em setembro, o 

pedido de autorização do uso por 1 ano de uma dada quantidade de um dado produto. Se 

o pedido for aceite, então o INFARMED envia a autorização por email e em papel e que é 

reencaminhada, pelos SFH ao laboratório que já poderá, desta forma, fazer o fornecimento 

do produto em questão. 

 

1.6.2. Encomendas 

As encomendas efetuadas devem ter por base a necessidade do hospital num 

determinado produto que, por sua vez, resulta da análise da diferença entre aquele que é 

o stock ideal, previamente definido pela administração hospitalar, e as existências cujo 

controlo deve ser realizado pelo menos uma vez por ano. Assim, a gestão dos stocks é 

essencial ao bom funcionamento e sustentabilidade dos SFH de forma a garantir a 

supressão das necessidades de cada doente em tempo útil, ao mesmo tempo que se evita 

o excesso de produto e de gastos, sendo que esta deve ser realizada informaticamente [3]. 
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Por conseguinte, semanalmente, à sexta, é gerada uma encomenda por todas as 

FS do grupo onde consta o nome do produto, o preço unitário e o stock ideal, 

posteriormente esse documento é analisado pela farmacêutica coordenadora da FC que 

gera um pedido único via Intranet. É o departamento de compras que tem, posteriormente, 

a responsabilidade do envio da nota de encomenda aos fornecedores. Através do mesmo 

procedimento, mas de forma mensal, é feita a encomenda dos estupefacientes. 

 

1.6.3. Receção 

Os produtos encomendados são entregues na FC onde se confere se os produtos 

faturados correspondem aos produtos pedidos e entregues, se, no caso de serem produtos 

de frio, estes foram transportados a temperatura adequada (entre os 2 e os 8ºC), o prazo 

de validade, o lote e o preço. Depois do pedido ficar satisfeito a nível informático é impressa 

uma guia de transporte onde constam produtos e quantidades a serem entregues em cada 

uma das FS do GTS e que deve seguir com os produtos. Tendo por base as guias de 

transporte é realizada a separação dos produtos destinados a cada FS. Em cada FS, mais 

uma vez, se procede à contagem dos produtos recebidos a fim de verificar se o que foi 

pedido e o que foi recebido corresponde ao que se encontra registado na guia de 

transporte. 

 

1.6.4. Armazenamento 

Após receção procede-se ao armazenamento dos produtos. Esta tarefa é de 

extrema importância já que têm de ser tidos em conta vários aspetos de forma a garantir a 

manutenção da sua qualidade, segurança e eficácia assim como a sua rápida localização. 

Desta forma, os frios são sempre arrumados no frigorifico em primeiro lugar e, tal como 

acontece com os restantes produtos, estes vêm a sua validade verificada de forma a 

colocar à frente os que possuam uma validade menor para garantir o cumprimento da 

norma FEFO (first-expire, first-out) e estão organizados por forma farmacêutica, ordem 

alfabética e por ordem crescente de dosagem. Os psicotrópicos, os estupefacientes e 

outros produtos de maior valor são armazenamos num cofre. Os produtos inflamáveis, 

divididos por tipo de produto (acetona, álcool, etc), estão guardados em caixas que 

permitem que, em caso de derrame, o líquido fica aí retido, e, por sua vez, estas caixas 

estão num armário específico, fechado, cujas paredes são de um material mais resistente 

ao fogo.  

 

 

 



    6 
 

1.7. Prazos de validade 

A gestão dos prazos de validade é também uma ferramenta essencial para uma 

boa gestão da FH em termos económicos, mas principalmente em termos de eficácia e 

segurança. Periodicamente verificam-se as validades de todos os produtos armazenados 

na FH, assim como em todos os serviços e carros de emergência. Adicionalmente 

assegura-se que os produtos com menor prazo de validade ficam à frente dos com maior 

prazo de validade de forma a que sejam os primeiros a sair (norma FEFO). Nos produtos 

cuja validade expira dentro de 6 meses é colocada uma etiqueta que os identifica como 

produtos cujo prazo de validade está a expirar e que devem ser usados em primeiro lugar. 

Quando estes produtos coincidem com produtos com baixa rotação no HPA procede-se à 

verificação da mesma nos restantes hospitais do grupo e se assim se justificar enviam-se 

para onde se assegure que vão ser usados em tempo útil. Nas situações em que se verifica 

que o prazo de validade de um produto expirou este é colocado no contentor do lixo próprio 

para o efeito. 

 

1.8. Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos é a atividade dos SF com maior visibilidade e que 

possibilita o contacto próximo com os diversos serviços clínicos do hospital e que visa 

garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição dos medicamentos, 

garantir a sua correta utilização, diminuir os erros associados à sua toma como a 

duplicação ou a omissão de tomas, monitorizar a terapêutica e reduzir os seus custos 

associados.  

A distribuição pode ser classificada em diversos tipos, sendo que os que são 

praticados no HPA incluem: distribuição a doentes em regime de internamento, distribuição 

a doentes em regime de ambulatório e dispensa de medicamentos sujeitos a legislação 

restrita [3]. 

 

1.8.1. Dispensa de medicamentos em regime de internamento 

No serviço de internamento, que se localiza no piso 5, ocorre o registo informático 

individualizado da medicação prescrita pelo médico a cada doente, que deve incluir a 

identificação do doente e do médico prescritor, a data de prescrição, a designação do 

medicamento por DCI (designação comum internacional) com a respetiva dose, forma 

farmacêutica, posologia e via de administração e é algo que terá que existir para que a 

dispensa dos medicamentos possa efetivamente acontecer. Sempre que surge um novo 

doente ou que haja uma alteração na prescrição tem que haver a sua validação pelo 
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farmacêutico responsável (esquema 1). No HPA a Dr.ª Ana Araújo verifica a idade do 

doente, se os medicamentos e dosagens se adequam, a duração do tratamento e a 

possibilidade de haver duplicações na prescrição [3].  

 

1.8.1.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

O sistema de distribuição individual diária em dose unitária (SDIDDU) permite 

garantir que cada doente tenha à sua disposição toda a medicação necessária durante 24h 

(entre as 15h do próprio dia e as 15h do dia seguinte) em dose unitária individual o que 

exige uma distribuição diária dos medicamentos. No entanto, dado o horário de 

funcionamento da FH do hospital HPA, à sexta-feira é preparada a medicação para 

72horas. Assim, no HPA a Dr.ª Ana Araújo imprime os mapas da medicação prescrita para 

cada doente (Anexo 7) e a identificação das gavetas (Anexo 8a), separa a medicação que 

coloca nas gavetas que estão presentes em malas, sendo que se utiliza uma mala para 

cada serviço (Anexo 8b).  Posteriormente, as malas são levadas num carrinho para o 

serviço a que pertencem.  No caso de durante o fim de semana surgirem novos doentes 

os serviços fazem uso do seu próprio stock ou do stock da FH, se não possuírem os 

medicamentos pretendidos.  

Este sistema visa aumentar a segurança no circuito do medicamento, conhecer o 

perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os riscos de interações, atribuir mais 

corretamente os custos e reduzir os desperdícios. 

 

1.8.1.2. Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks 

Neste tipo de distribuição, de acordo com a periodicidade predefinida (Anexo 1), os 

stocks de medicamentos e produtos, incluindo soluções injetáveis de grande volume, são 

repostos nos serviços de forma a voltarem a atingir o stock ideal, que terá sido previamente 

definido por farmacêuticos, médicos e enfermeiros. Assim, satisfazem-se os pedidos da 

Urgência à segunda e à sexta (Anexo 9), do Bloco à terça e à quinta, do Internamento 

Esquema 1: Circuito de distribuição. Adaptado de: [3].  
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diariamente, de Gastro e da Consulta externa 3 à segunda, de dentária à terça, de 

Imagiologia e Fisioterapia à quarta e da Esterilização à quinta. Este pedido é 

posteriormente validado pelo farmacêutico. Depois, na FH, o farmacêutico separa os 

produtos que se destinam à satisfação do pedido. No HPA, o farmacêutico dirige-se, ele 

próprio, ao serviço em causa para a entrega dos produtos no caso da Urgência, do 

Internamento e do Bloco operatório, sendo que para os restantes serviços os pedidos são 

colocados em caixas que se identificam com o serviço a que se destinam e se colocam 

numa prateleira à entrada da FH e são transportados por um auxiliar circulante (Anexo 2).  

Caso os serviços necessitem de medicação fora do horário de funcionamento da 

farmácia, isto é, depois das 18h de segunda a sexta e aos fins de semana, os serviços de 

manutenção, que têm uma chave de acesso, acompanham à farmácia o enfermeiro do 

respetivo serviço. Nesta situação tem de ser preenchido um registo de entrada na farmácia 

(Anexo 10) com indicação da data, hora, motivo, assinatura do técnico de manutenção e 

do enfermeiro, e terá que ser preenchida uma folha de registo de levantamento da 

medicação (Anexo 11), na qual se identifica o nome do medicamento e do doente/serviço 

a que se destina, a quantidade, a data, a hora e a assinatura de quem levanta para que, 

posteriormente, a farmácia possa dar baixa desse stock. 

 

1.8.1.2.1. Carros de emergência 

O “carro de emergência” é definido como uma estrutura móvel ou, em certos casos, 

transportável, que contém um conjunto de equipamentos, fármacos e outros materiais, 

indispensáveis para a reanimação cárdio-respiratória (Anexo 12a) [6].  

Os “carros de emergência” devem existir em todas as salas de emergência de todos 

os serviços de urgência da Rede, bem como em todas as unidades do sistema de saúde 

que lidam com doentes agudos ou com doenças crónicas que possam agudizar. 

Recomenda-se um rácio mínimo de 1/50 camas e que, na mesma unidade de saúde, todos 

os carros possuam o seu material disposto de igual forma [6].  

No HPA, os enfermeiros responsáveis por cada serviço são responsáveis pela 

atualização da “Check list” com a verificação de produtos e prazos de validade contidos 

nos carros, sendo que a Dra. Ana Araújo os auxilia nesta função, já que, de forma periódica, 

se certifica que o stock físico corresponde ao stock ideal, que os lotes e validades 

registadas estão corretas e se não possuem medicamentos fora da validade ou que esta 

esteja a expirar, e se isso acontecer procede à sua substituição. Idealmente os produtos 

devem ser substituídos 3 meses antes do fim da sua data de validade. Depois de cada 

utilização/verificação o carro deve ser fechado com nova braçadeira à qual está associado 

um nº de selo que deve ser registado na folha de abertura do carro juntamente com a data 
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de abertura e de fecho e com o nome do responsável pela abertura e pelo fecho (Anexo 

12b).   

 

1.8.2. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

A dispensação de medicamentos em ambulatório hospitalar permite que 

medicamentos exclusivamente de uso hospitalar possam ser administrados em casa, 

tornando o tratamento mais cómodo em ambiente familiar, reduzindo os custos com os 

internamentos hospitalares e os riscos a eles associados, obrigando apenas os doentes a 

dirigirem-se ao hospital para o levantamento da sua medicação. Para além disso, esta é 

uma forma de aumentar a vigilância e o controlo em terapêuticas com maior probabilidade 

de efeitos secundários graves, de aumentar a adesão à terapêutica e de possibilitar uma 

redução dos seus custos para o doente já que, alguns medicamentos só possuem 100% 

de comparticipação se forem dispensados a nível hospitalar [3]. 

A prescrição para a dispensação de medicamentos por esta via tem de ser, 

obrigatoriamente, eletrónica, no modelo materializado, com vinheta e assinatura médica no 

caso da unidade hospitalar ser diferente da de dispensa. Durante a dispensa por parte do 

farmacêutico a prescrição terá de ser validada no que diz respeito à prescrição pela 

denominação comum internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica, posologia e 

duração da terapêutica. Terá que ser, ainda, validada a identidade do doente mediante a 

apresentação de um cartão de identificação e do número de utente, registada a dispensa, 

assinado um comprovativo da dispensa realizada, sendo que o cuidador também pode 

proceder ao levantamento da medicação e, neste caso, terá que apresentar a sua 

identificação e a do doente (Anexo 13). O farmacêutico deve proceder à monitorização e 

registo das interações, das reações alérgicas e da adesão à terapêutica.  Este processo 

deve ser acompanhado do fornecimento de informação ao doente sobre a via e a forma de 

administração dos medicamentos, condições de armazenamento, quantidade de unidades 

cedidas, custos e próximo ato de dispensa, assim como horários e contato telefónico dos 

SF [4, 5]. 

No HPA, durante o meu período de estágio, havia apenas uma doente à qual eram 

dispensados medicamentos em ambulatório, no caso tratava-se de hidroxicarbamida 

500mg em comprimidos. 

 

1.8.3. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

1.8.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

As características particulares dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

exigem um circuito especial de distribuição. Os psicofármacos têm atividade ansiolítica, 
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sedativa e hipnótica por terem a capacidade de causar depressão ao nível do sistema 

nervoso central. Em ambiente hospitalar a atividade analgésica dos fármacos 

estupefacientes é aproveitada para o alívio de dores intensas. Sendo estes compostos 

capazes de causar dependência e tolerância e serem alvo de uso indevido e abusivo 

requerem um controlo especial [7]. 

Tal como descrito no artigo 18 do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro  

a requisição destes produtos é acompanhada do anexo VII (Anexo 14). No HPA o 

responsável pela FH ou substituto legal preenche o anexo VII para a requisição à FC dos 

estupefacientes/psicotrópicos de que necessita, define o nº da encomenda e envia à FC 

original e duplicado, depois a responsável pelos SF preenche um anexo VII com a 

quantidade total de estupefacientes/psicotrópicos necessários para todos os hospitais do 

grupo e envia essa requisição ao seu fornecedor, enviando original e duplicado 

devidamente assinado, carimbado e em carta registada. Para efetivar a encomenda, ainda 

se torna necessário o envio da nota de encomenda por parte do departamento de compras. 

Posteriormente o fornecedor envia à FC o original do anexo, já referido, assinado e 

carimbado pelo seu responsável juntamente com os fármacos, sendo necessária a 

verificação da quantidade recebida, lote e prazo de validade. Cada requisição só pode ser 

preenchida para um tipo de substância. De seguida, os estupefacientes/psicotrópicos 

podem se fornecidos a cada FS com os quais segue o original do anexo VII que 

acompanhou, inicialmente, a requisição [8].  

Cada serviço possui um stock ideal, previamente definido, de 

estupefacientes/psicotrópicos. Após prescrição médica deste tipo de fármacos, o 

enfermeiro administra-o ao doente, faz um registo do composto segundo a DCI, dosagem 

e forma farmacêutica, do nome do doente a quem foi administrado, do GTS, da quantidade 

prescrita e administrada, assina e coloco a data no anexo X (Anexo 15). Quando a 

quantidade de estupefacientes/psicotrópicos atinge níveis mínimos é enviado o anexo X, 

corretamente preenchido, à FH, permanecendo o duplicado no serviço. Este documento 

tem ainda de ser assinado pelo anestesista responsável ou substituto legal. A FH valida a 

requisição através da assinatura por parte do seu responsável. Posteriormente, é realizada 

a transferência informática do composto e impressa a guia de satisfação de pedido que, 

juntamente com o anexo X já totalmente preenchido, é arquivado (esquema 2). Os produtos 

em falta são então levados ao serviço requisitante associados a novo anexo X ao qual é 
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atribuído um número sequencial, sendo que, apenas um enfermeiro os pode receber e terá 

que o assinar de forma a confirmar a sua receção. 

Paralelamente é realizado um registo, em Excel, da quantidade de cada fármaco 

psicotrópico/estupefaciente que saiu dos SF para os serviços com vista a um envio 

trimestral ao INFARMED. 

Os documentos relativos à movimentação deste tipo de produtos têm de 

permanecer arquivados durante pelo menos 5 anos. 

 

1.8.3.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados são constituídos por proteínas plasmáticas importantes a nível 

terapêutico que não podem ser sintetizadas de forma convencional e por isso são obtidas 

a partir de plasma de humanos sãos. No entanto, estes produtos acarretam elevado risco 

biológico pelas doenças que a partir destes podem ser transmitidas e por isso são sempre 

acompanhados de certificados de análise emitidos pelo INFARMED de forma a que a 

segurança esteja garantida e exigem um circuito especial de distribuição.  De entre as 

proteínas obtidas destacam-se a albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação. No 

HPA dos produtos deste tipo mais usados destaca-se a cola de fibrina, utilizada no bloco 

operatório para a sutura interna de tecidos durante as cirurgias, imunoglobulinas 

destinadas às grávidas e a albumina humana [9, 10].  

Todos os procedimentos desde a requisição, distribuição e administração requerem 

registo oficial para assim assegurar um processo de dispensa correto e eficaz e uma 

rastreabilidade mais fácil da medicação através do preenchimento de um impresso. O 

referido impresso é constituído por 2 vias, a “via serviço” (Anexo 16a) e a “via farmácia” 

(Anexo 16b). Quando o stock de um dado produto deste tipo termina num determinado 

serviço os SF fazem a sua reposição e acompanham-na de 2 novas vias do impresso, já 

mencionado, pré-preenchidas com uma numeração sequencial, nome do produto, 

quantidade, lote e o número do CAUL (Certificado de Autorização de Utilização de Lotes 

de medicamentos derivados do sangue ou plasma) e que vão permanecer no serviço até 

Esquema 2: Circuito de distribuição de estupefacientes/psicotrópicos. Adaptado de: [7]. 
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à utilização do produto a que dizem respeito. Os hemoderivados só podem ser entregues 

a um enfermeiro do serviço em causa que terá que assinar no quadrado inferior do 

impresso respeitante ao produto já utilizado de forma a confirmar a receção dos produtos. 

Para a FH segue a “via farmácia” desse impresso e no serviço fica a sua “via serviço” para 

ser associada ao processo do doente.  

Os documentos relativos à movimentação deste tipo de produtos devem 

permanecer arquivados durante, pelo menos, 3 anos. 

 

1.8.3.3. Gases medicinais 

Segundo o Decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto relativo ao estatuto do 

medicamento, os gases medicinais constituem gases ou misturas de gases, liquefeitos ou 

não, destinados a entrar em contato direto com o organismo humano e que desenvolvam 

uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua utilização em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar 

órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em contato com 

estes. Assim, sendo considerados como medicamentos são controlados pelo INFARMED, 

possuem AIM (Autorização de introdução no mercado) e são usados a nível hospitalar [12, 

13]. 

Os SF de cada hospital têm a responsabilidade da seleção, aquisição, receção, 

armazenamento e distribuição de gases medicinais. No HPA os diferentes gases 

medicinais (Oxigénio B5, Oxigénio B5 compact, Dióxido de Carbono e Azoto) estão 

armazenados por rampas: rampa direita (Anexo 17b), rampa esquerda (Anexo 17d) e 

rampa de emergência (Anexo 17e). Cada rampa possui 6 garrafas de um dado gás. 

Quando as garrafas da rampa que está em utilização ficam vazias inicia-se a utilização das 

garrafas da outra rampa permitindo uma janela de tempo para que as garrafas da primeira 

sejam substituídas. Se por algum motivo todas as garrafas da rampa esquerda e da direita 

estiverem vazias recorre-se à rampa de emergência.  

O serviço de manutenção é responsável pela gestão das garrafas de gases 

medicinais. Quando ocorre a substituição das garrafas de um determinado gás, o serviço 

de manutenção envia aos SF essa indicação informando acerca do gás substituído, do 

número do lote a que cada garrafa pertencia e do número de lote da nova garrafa e a 

respetiva validade. Assim o farmacêutico responsável que possui na sua posse o 

documento para o registo de gases medicinais (Anexo 18) procede ao seu preenchimento 

com essas mesmas informações. Da mesma forma, o farmacêutico é informado de quando 

se inicia o uso de cada garrafa e procede ao seu registo. O armazenamento terá que ser 

feito numa área com as seguintes características: aquecimento, ventilação, ar 
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condicionado, ventilação natural, segurança contra incêndios, e proteção dos contatos com 

óleos e gorduras, separada do restante armazém (Anexo 17) [3, 13].  

 

1.9. Farmacotecnia 

A farmacotecnia visa a produção de medicamentos em ambiente hospitalar e o seu 

controlo por forma a obter produtos com garantia de qualidade e segurança. A cada tipo 

de preparação está associado um nível de exigência que faz variar o local e as condições 

em que ocorre o seu fabrico. Permite, por parte dos SF, uma melhor resposta a 

necessidades especificas dos doentes quando não existem outras opções no mercado 

fornecedor e reduzir o desperdício associado à produção de medicamentos. 

As preparações obtidas podem, sucintamente, ser dividas em estéreis das quais 

fazem parte os medicamentos citotóxicos e em não estéreis onde se incluem os 

manipulados e o reembalamento de fórmulas orais sólidas [15].  

 As preparações resultantes da farmacotecnia designam-se de medicamentos 

manipulados que se referem a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [16].  

 Segundo o Decreto-Lei n.º 90/2004, de 20 de abril os hospitais podem pedir a 

entidades externas a preparação de preparados oficinais desde que se destinem ao uso 

exclusivo por essa unidade de saúde e que constem no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos e respetivas adendas aprovadas pelas comissões de farmácia e terapêutica 

hospitalares ou de uma lista especial elaborada pelo INFARMED. Para além dos requisitos 

já descritos, o pedido externo para a preparação destes produtos ocorre quando o hospital 

não possui as condições materiais necessárias à preparação ou  não existem em Portugal 

medicamentos essencialmente similares aprovados com idêntica composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas e forma farmacêutica ou, quando existam, estes não 

sejam comercializados ou o produto se destine a resolver problemas clínicos 

comprovadamente sem terapêutica alternativa [16]. 

Relativamente aos hospitais do GTS, a maioria das preparações, estéreis e não 

estéreis, são realizadas pela FC. As preparações estéreis são produzidas com recurso à 

câmara de fluxo laminar vertical que se localiza numa subdivisão da FC e as não estéreis 

na sala de manipulados localizada numa subdivisão da FH (Anexo 3). Excecionalmente o 

pedido de preparação pode ser feito à Farmácia Barreiros, tal qual se verificou durante o 

meu período de estágio relativamente à necessidade de um manipulado de permanganato 

de potássio destinado a um doente com sarna, internado no HPA. 
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1.9.1. Preparações estéreis 

O fabrico de preparações estéreis deve ser realizado em zonas limpas, que se 

entendem como sendo áreas com controlo ambiental definido em partículas e 

contaminação microbiológica e que foram construídas e são utilizadas para minimizar a 

entrada, a geração e a retenção de contaminantes [15].  

O local de fabrico destas preparações deve incluir antecâmaras e a sala de 

preparação. As antecâmaras permitem a passagem obrigatória de pessoas e materiais, a 

correta higienização dos operadores, sendo o local onde os operadores deixam a roupa 

que trazem do exterior e se equipam com luvas, touca e máscara, permitem, ainda, o 

armazenamento dos materiais necessários ás preparações. A sala de preparação possui 

a câmara de fluxo laminar vertical que visa a proteção do operador e do produto [3].  

 

1.9.1.1. Medicamentos citotóxicos 

Os medicamentos citotóxicos são utlizados no tratamento de doenças neoplásicas 

por interferirem no crescimento e proliferação celular. Todos os hospitais que 

disponibilizam aos seus doentes este tipo de tratamentos devem possuir protocolos 

terapêuticos normalizados, elaborados por equipas constituídas por médicos e 

farmacêuticos e necessitam de uma atualização regular [14].  

A manipulação de medicamentos citotóxicos tem inerente um risco ocupacional já 

que os compostos usados podem ser potencialmente carcinogénicos, mutagénicos e 

nocivos à reprodução humana. No entanto, os efeitos adversos sobre o operador 

dependem não só da toxicidade intrínseca dos fármacos, mas também do grau de 

exposição do manipulador e da sua suscetibilidade individual [14]. 

Assim, para garantir a segurança dos produtos produzidos e do operador todas as 

normas e procedimentos relativos ao trabalho a efetuar, tratamento de derrames, 

manutenção, limpeza e manipulação de citotóxicos devem estar devidamente escritos.  

Durante o período de estágio tive oportunidade de acompanhar e perceber as 

etapas deste processo. O processo começa com uma prescrição médica de quimioterapia, 

que terá que ser validada pelos SF através da verificação da presença de alguns elementos 

relativos ao doente: a sua identificação, peso (Kg), altura (cm), superfície corporal (m2), 

elementos relativos ao citotóxico a preparar: nome do citotóxico por DCI, dose, via de 

administração e, ainda, nome e assinatura do médico prescritor, data de prescrição, 

protocolo de quimioterapia, data de realização do tratamento e patologia. O farmacêutico 

responsável tem, também de verificar, a adequação do protocolo prescrito ao diagnóstico 

estabelecido e ao doente em causa. O cálculo da dose que irá ser preparada é efetuado 
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informática e manualmente por 2 farmacêuticos e tem por base a superfície corporal do 

doente [14].  

Após a validação da prescrição são impressos os rótulos e mapa de produção onde 

constam informações relativas a todos os fármacos utilizados: lote, validade, concentração 

e laboratório de origem e é realizada a preparação do medicamento citotóxico propriamente 

dita.  

O primeiro passo na produção de medicamentos citotóxicos passa pela proteção 

do operador que deve remover todos os adereços (anéis, pulseiras, relógios), entrar na 

antecâmara e equipar-se com touca e máscara cirúrgica e lavar assepticamente as mãos. 

O processo de lavagem asséptica das mãos é de extrema importância em que deve haver 

o cuidado de alcançar os espaços interdigitais, costas das mãos, unhas, punhos e 

antebraços. Posteriormente, deve vestir-se a bata esterilizada e passar as mãos por uma 

solução antisséptica de base alcoólica e deixa-las secar. Ainda na antecâmara o operador 

deve colocar um primeiro par de luvas que deve cobrir os pulsos e ficar sobre os punhos 

da bata e já dentro da sala de preparação deve colocar um segundo par. Na sala de 

preparação a câmara de fluxo laminar tem um fluxo de ar vertical, já que o objetivo neste 

caso é a proteção do operador. O operador, por sua vez, nunca deve retirar as mãos de 

dentro dos limites da câmara de fluxo laminar e deve pulverizar ou limpar com compressas 

estéreis todo o material que entra na câmara de fluxo laminar. No final de cada preparação 

a câmara de fluxo laminar deve, também, ser sujeita a um processo de desinfeção. Para 

uso em situação de exposição acidental a citotóxicos deve existir um kit cuja localização 

deve ser do conhecimento do operador e dos profissionais que auxiliam à preparação de 

forma a permitir uma atuação rápida. 

Cada preparação deve ser devidamente rotulada com nome do doente, fármaco, 

dosagem, solução de diluição, volume final, via de administração, data de preparação e 

estabilidade e protegida da exposição à luz. Cumpridas todas as etapas do processo de 

preparação de citotóxicos é realizada a verificação e a libertação do produto. 

A preparação, armazenamento e distribuição dos medicamentos citotóxicos para 

todos os doentes acompanhados em todos os hospitais do GTS decorre na FC localizada 

no HPA. Assim, sempre que há um tratamento de quimioterapia agendado num outro 

hospital do grupo, que não o HPA, é preciso uma maior precaução, de forma a garantir que 

o tempo que decorre entre a preparação, transporte até ao hospital onde decorrerá o 

tratamento e o início do tratamento não é superior ao período de estabilidade do 

medicamento preparado.    
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1.9.1.2. Bolsas de nutrição parentérica 

A nutrição parentérica permite que, por via intravenosa, sejam fornecidos de modo 

artificial proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerais, eletrólitos e 

oligoelementos [19].  

Esta via de alimentação especial é utilizada quando não é possível, é insuficiente 

ou contra-indicada a administração de alimentos por via oral ou entérica e o trato 

gastrointestinal não se encontra com funcionalidade normal [20].  

O HPA não possui nenhuma unidade destinada à preparação de bolsas de nutrição 

parentérica e, por isso, quando há necessidade deste tipo de produtos recorre-se a bolsas 

de nutrição já prontas comercialmente para utilização imediata da FRESENIUNS KABI®.  

 

1.9.2. Preparações não estéreis 

Nesta classificação incluem-se os manipulados não estéreis e os produtos do 

reembalamento de fórmulas orais sólidas.  

 

1.9.2.1. Manipulados não estéreis 

A sala de preparação de manipulados não estéreis (Anexo 3) dispõe de capas que 

arquivam as fichas de preparação dos manipulados produzidos (Anexo 19a), nestas 

constam os procedimentos que permitem a uniformização e a reprodutibilidade da 

qualidade final a cada produção e os rótulos (Anexo 19b).  

Assim, o processo de preparação é precedido do preenchimento de uma ficha de 

preparação do manipulado a produzir ao qual se atribui um número de lote para, dessa 

forma, assegurar a sua rastreabilidade e se define o prazo de validade que, no caso dos 

manipulados não estéreis produzidos no GTS será de 30 ou 60 dias consoante o produto. 

Após a preparação é preenchido o rótulo com o número de lote, data de produção e prazo 

de validade, sendo posteriormente colocado no recipiente de acondicionamento. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de preparar alguns 

manipulados não estéreis como foi o caso do manipulado de hipoclorito de sódio a 1% e 

do de ácido cítrico a 10% utilizados pelo serviço de medicina dentária e do manipulado de 

cloreto de cálcio a 2% utilizado pelo serviço de fisioterapia.  

 

1.9.2.2. Reembalamento de medicamentos em unidose 

A identificação e reembalamento de fórmulas orais sólidas também se trata de uma 

atividade que visa a produção de um produto final não estéril. O reembalamento permite 

aos SF disponibilizar na dose prescrita, de forma individualizada e que não exige quaisquer 

outras manipulações, os medicamentos necessários de forma a que possa ocorrer a sua 
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administração ao doente mantendo a segurança e a qualidade do medicamento inicial. 

Este é um processo que permite diminuir o tempo gasto pelo serviço de enfermagem na 

preparação da medicação a administrar, reduzir o risco de contaminação do medicamento 

e dos erros de administração e diminuir os custos associados à farmacoterapia.  

No GTS o reembalamento de medicamentos é da responsabilidade da FC, no 

entanto, a sala destinada a esse efeito encontra-se numa subdivisão da farmácia do HPA 

(Anexo 4). É após receção das encomendas de medicamentos em formas orais sólidas 

(comprimidos ou cápsulas) que é feito o seu reembalamento de forma individualizada ou 

de acordo com a dose unitária prescrita para cada doente numa máquina de embalamento 

automático, stracar, sendo nesta forma que seguem para os hospitais do GTS que fizeram 

a sua requisição. Cada unidade é etiquetada com a indicação do nome genérico, dose, 

lote, prazo de validade e código de barras. No entanto, caso se corte, individualmente, 

cada comprimido/cápsula dentro do blister original e a cada unidade fique associado o 

nome, a validade e o lote não é necessário efetuar o seu reembalamento. Junto da máquina 

de embalamento automático está uma capa contendo folhas destinadas ao registo dos 

medicamentos embalados, onde se indica o nome genérico, o prazo de validade, o lote, a 

data de reembalamento, a quantidade reembalada e à posterior assinatura pelo 

farmacêutico responsável [18].  

 

1.10. Farmacovigilância 

O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e 

aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância, no entanto cabe a todos os 

profissionais de saúde onde se incluem os farmacêuticos hospitalares o envio de 

informação à cerca de todas as reações adversas que decorram do uso de medicamentos 

[3]. 

Pelo facto de os hospitais serem unidades de saúde onde há a necessidade de 

recorrer a fármacos mais agressivos e de implementar compostos inovadores e onde o 

acompanhamento a cada doente é mais cuidadoso e personalizado tornam-se locais que 

facilitam a constatação das possíveis reações adversas que podem decorrer do uso de um 

medicamento em particular. Posto isto, os hospitais constituem unidades de 

farmacovigilância cujos serviços prestados estão direcionados para a farmacologia e 

farmacoepidemiologia. Sempre que um novo efeito adverso seja detetado é necessário 

que este seja reportado ao Sistema Nacional de Farmacovigilância através do 

preenchimento de um formulário [3, 21]. 
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1.11. Fontes de informação 

Em contexto de farmácia hospitalar o farmacêutico não pode nem deve ser apenas 

um mero fabricante e dispensador de medicamentos. O farmacêutico deve fazer parte de 

uma equipa multidisciplinar e prestar o devido suporte a médicos e enfermeiros de forma 

a que a terapêutica seja a mais adequada para o doente e acarrete os mínimos efeitos 

adversos possíveis. 

Assim, o um farmacêutico deve ter ao seu dispor fontes de informação adequada e 

cientifica para se ir atualizando, para suportar devidamente as suas convicções e sugerir 

soluções em tempo útil. No HPA a farmacêutica responsável, quando necessário, pode 

recorrer ao manual de farmácia hospitalar, ao prontuário terapêutico, formulário galénico, 

fichas técnicas, entre outros, consoante a situação, de forma a responder às dúvidas 

colocadas por médicos e enfermeiros.  

 

Parte II – Tema desenvolvido 

Instilação intravesical no tratamento do cancro da bexiga 

1. Enquadramento 

Os tratamentos de doentes oncológicos no âmbito das consultas de especialidade 

de oncologia médica no HPA tiveram início há relativamente pouco tempo. Este tipo de 

tratamentos é sempre individualizado e conta com um papel crucial por parte do 

farmacêutico no que respeita à validação do tratamento prescrito, à preparação do 

medicamento citotóxico em si mas também na passagem de informação correta e relevante 

ao doente, integrando uma equipa multidisciplinar. 

Assim, durante o meu período de estágio foi manifestada, por parte do enfermeiro 

responsável pelo serviço de oncologia, a necessidade de construir panfletos com 

informação à cerca da terapia intravesical com quimioterapia citostática e com BCG, 

respetivamente (anexos 20 e 21), terapêuticas usadas na prevenção de recidivas em 

doentes com cancro superficial da bexiga. O objetivo passaria por transmitir informação 

correta e objetiva sobre do que se tratam, da duração do tratamento, dos seus principais 

efeitos adversos, de conselhos práticos que ajudam na diminuição dos efeitos secundários 

e sobre o que fazer após tratamento. Desta forma, pretende-se uma melhor adesão ao 

tratamento, ajudando os doentes a lidar da melhor forma com os possíveis impactos 

negativos dos tratamentos. 

 

2. Cancro da bexiga 

A bexiga é um órgão situado na região inferior do abdómen que armazena a urina 

proveniente dos rins e que é revestido por tecido muscular. O cancro da bexiga, de forma 



    19 
 

sucinta, pode ser superficial, se atinge apenas o revestimento da bexiga ou invasivo se 

invade a sua parede muscular. Mas para a decisão à cerca do tratamento mais adequado  

é necessário definir claramente o estádio em que o tumor se encontra (Tabela 1).  

 

Existem alguns fatores que podem aumentar o risco de desenvolvimento deste tipo 

de cancro, de entre eles destaca-se a intensidade e a duração do tabagismo. No entanto, 

a exposição ocupacional a químicos em indústrias farmacêuticas, de pneus, de tintas 

(benzidina, formaldeído, benzeno) e de pesticidas; as infeções crónicas do trato urinário 

onde há formação de nitritos e nitrosaminas por parte da flora bacteriana e/ou do processo 

inflamatório que estimulam a proliferação celular; a radioterapia e a quimioterapia também 

podem contribuir para o aumento da predisposição para o seu desenvolvimento [22-24]. 

A taxa de incidência de cancro da bexiga é 3 a 4 vezes maior no homem do que na 

mulher, no entanto as mulheres parecem estar associadas a um pior prognóstico. Na União 

Europeia a taxa de incidência é de 19.1 para os homens e de 4.0 para as mulheres [25].  

Os sinais e sintomas podem não surgir, fazendo com que o diagnóstico seja tardio, 

ou se surgirem podem não se revelar específicos de cancro da bexiga, mas devem alertar 

para a necessidade de procura de um médico, é o caso da hematúria (presença de sangue 

na urina), ardor aquando da micção e o aumento da frequência miccional ou aumento da 

sensação da necessidade de urinar sem o conseguir [22, 23].  

O diagnóstico de cancro na bexiga pode passar por um ou mais dos seguintes 

procedimentos:  exame físico pela palpação do abdómen e da pélvis, análise à urina que 

permita a deteção de células sanguíneas e de células cancerígenas, pielograma 

intravenoso, ecografia vesical e cistoscopia, que permitem observar diretamente o interior 

da bexiga pelo uso de um cistoscópio que é introduzido através da uretra, e que possibilita, 

também, a biópsia. A biópsia, por sua vez, consiste na recolha de amostras de tecido para 

pesquisa de células sanguíneas. Uma Tomografia Axial Computorizada (TAC) pode ser, 

posteriormente, necessária para melhorar a caracterização do tumor [22, 23]. 

Estádio Caracterização 

Ta Tumor que se localiza no revestimento da bexiga, não invade o músculo  

Tis Designado por carcinoma in situ, com aspeto aveludado e avermelhado que pode 

progredir e invadir a camada muscular 

T1 Tumor que penetra no revestimento da bexiga, mas que pode não atingir a camada 

muscular 

T2a e T2b O tumor entra na camada muscular da bexiga 

T3a e T3b O tumor atravessa a camada muscular e atinge tecidos circundantes como a próstata, o 

útero ou a vagina 

T4a e T4b O tumor já se disseminou, atingindo outras regiões do corpo distantes da bexiga 

Tabela 1: Estadiamento do cancro da bexiga. Adaptado de [27]. 
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3. Tratamento 

Após diagnóstico é escolhido o tratamento mais adequado. A cirurgia é parte 

integrante do tratamento, sendo que o tipo de cirurgia a efetuar depende do estádio do 

cancro [26].  

Quando a doença ainda se encontra numa fase inicial ou se trata de um tumor 

superficial a Resseção Transuretral (RTU) da massa de células cancerígenas é a forma de 

tratamento utilizada. A RTU consiste na remoção total ou parcial do tumor e, para isso, é 

necessária a introdução de um cistoscópio chamado ressectoscópio através da uretra até 

à bexiga. Este é um procedimento que exige anestesia local ou geral. O tecido removido é 

posteriormente enviado para o laboratório de forma a ser analisado. Esta é uma cirurgia 

simples que permite que o doente regresse a casa no próprio dia ou no dia seguinte com 

efeitos colaterais pouco significativos, geralmente o doente pode sentir, apenas, dor e 

sangramento durante uma ou duas semanas após cirurgia [26]. 

 No entanto, e mesmo que a remoção do tumor seja total, há um elevado risco de 

recidiva com o aparecimento de novos tumores noutras regiões da bexiga e uma elevada 

capacidade de progressão associada aos tumores não invasivos. Os novos tumores 

poderão ser também removidos por RTU, mas a bexiga pode tornar-se demasiado 

cicatrizada e o seu músculo perder a capacidade de contenção da urina o que pode 

conduzir a micções frequentes ou mesmo a incontinência urinária [26]. 

 De forma a prevenir futuras recidivas, após RTU de um cancro não invasivo ou 

superficial pode proceder-se a uma terapia intravesical que significa dentro da bexiga e só 

se aplica a cancros neste estádio pelo facto do espectro da ação dos fármacos utilizados 

ser limitado e só terem a capacidade de afetar as células cancerígenas presentes no 

revestimento da bexiga. Neste tipo de terapêutica fazem-se chegar os fármacos à bexiga 

através de um cateter que é introduzido na 

uretra e que permanece apenas durante 

poucos minutos. Cada sessão de tratamento 

dura 1 a 2horas, tempo em que os fármacos 

permanecem na bexiga [26-28]. 

Relativamente à via intravenosa, a 

via intravesical permite maximizar a exposição dos tumores, localizados na bexiga, aos 

agentes terapêuticos, minimizando a toxicidade para o hospedeiro [29]. 

A instilação intravesical pode ser de 2 tipos:  

 

 

 

Figura 1: Instilação intravesical. Adaptado de [27] 
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3.1. Instilação intravesical com quimioterapia citostática 

A instilação intravesical com quimioterapia citostática baseia-se em fazer chegar os 

fármacos antineoplásicos diretamente à bexiga através do cateter utilizado, tratando-se do 

tratamento de primeira linha sempre que se trate de um tumor considerado de risco 

intermédio [26].  

A mitomicina é o fármaco mais utilizado nesta terapia, mas outros fármacos como 

a gemcitabina e o docetaxel também podem ser usados [26].  

Os efeitos adversos mais comuns associados à quimioterapia intravesical são a 

sensação de queimadura e irritação na bexiga, necessidade de urinar mais frequente, dor 

durante a micção e rash cutâneo. Neste tipo de tratamento em particular a restrição da 

terapêutica ao local alvo, através da via intravesical permite evitar efeitos adversos, como 

a queda do cabelo associada à quimioterapia via corrente sanguínea [26]. 

O tratamento por quimioterapia intravesical pode começar logo a seguir RTU ao 

contrário da instilação intravesical com BCG que não pode ser utilizada até que se verifique 

a recuperação completa da cirurgia [27]. 

 

3.2. Instilação intravesical com BCG 

A instilação intravesical com BCG (Bacille Calmette-Guérin) é atualmente 

considerada a via de tratamento e prevenção do cancro superficial da bexiga mais eficaz. 

Está associada a uma significativa redução nas recidivas, na progressão e mortalidade 

associada a cancros considerados de alto risco [28, 30]. 

Esta terapêutica consiste na introdução de um cateter até à bexiga através da uretra 

e que permite que a solução contendo BCG atinja o tumor [26]. Esta solução funciona como 

uma vacina viva atenuada que estimula de forma não específica o sistema imunitário, 

requerendo um hospedeiro que seja imunocompetente para que despolete o efeito 

desejado [30].  

Os BCG desencadeiam uma resposta imunitária exacerbada, ao nível da bexiga, 

através da indução da expressão de interleucinas (IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 e 

IL-18), do influxo de macrófagos, linfócitos B, linfócitos T nas paredes da bexiga e 

aumentam a atividade das células “natural killer” com o objetivo de destruir as células 

cancerígenas. Geralmente este tratamento faz-se 1 vez por semana durante 6 semanas, 

sendo que, posteriormente, pode ser realizado um tratamento de manutenção a longo 

prazo [26, 30, 31]. 

Os efeitos adversos mais comuns que podem decorrer deste tipo de tratamento 

passam pela necessidade de urinar mais frequente, dor durante a micção, sintomas 

semelhantes a uma gripe como dores de cabeça, dores musculares e febre, dor nas 
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articulações e sensação de queimadura a nível da bexiga. Um sinal de alerta que deve 

levar estes doentes a consultar de imediato um médico é a febre alta resistente antipiréticos 

mais comuns [26, 27]. 

 

4. Conclusão 

Um diagnóstico de cancro, seja de que tipo for, é sempre assustador e, com ele, 

surge uma imensidão de dúvidas que devem ser esclarecidas de forma clara e objetiva 

porque disso depende a adesão e o sucesso do tratamento.  

Nos dias de hoje, a internet parece ser a via fácil e rápida para a procura de 

informação, mas que, pela excessiva quantidade de fontes de informação, se pode tornar 

confusa e contraditória. Assim, os doentes devem poder contar com os profissionais de 

saúde que fazem parte da equipa multidisciplinar que os acompanha nestes casos para 

que lhes forneçam toda a informação importante de que necessitam de forma correta e 

sucinta. 

O farmacêutico como profissional de saúde pode e deve participar de forma ativa 

nas equipas multidisciplinares não só na escolha da opção terapêutica mais adequada, na 

preparação dos medicamentos citotóxicos, mas também na transmissão de informação 

essencial e fidedigna ao doente. 
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Anexo 2: Estante destinada à colocação de produtos para satisfação de pedidos 
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Anexo 4: Máquina automática de reembalamento, stracar 
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Anexo 5: Sala central 
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Anexo 6: Justificação de Receituário de Medicamentos extra formulário 
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Anexo 7: Mapa de Distribuição de Medicamentos 
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Anexo 8: Preparação da dose unitária 
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Anexo 9: Stock da medicação do Serviço de Urgência 
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Anexo 10: Documento de registo de entrada na farmácia 
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Anexo 11: Documento de registo de levantamento da medicação 
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Anexo 12: Carro de emergência 

a) Carro de emergência 
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b) Registo de abertura e fecho do carro de emergência 
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Anexo 13: Folha de levantamento de medicação em regime de ambulatório 
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Anexo 14: Modelo VII para a requisição de estupefacientes/psicotrópicos 
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Anexo 15: Modelo X para requisição de estupefacientes/psicotrópicos pelos serviços 
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Anexo 16: Requisição, distribuição e administração de medicamentos hemoderivados 

a) Via serviço 
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b) Via farmácia 
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Anexo 17: Local de armazenamento dos gases medicinais 

a) Garrafas cheias    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rampa direita 

c) Válvula d) Rampa esquerda 

e) Rampa de emergência 
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Anexo 18: Documento destinado ao registo de gases medicinais 
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Anexo 19: Manipulados não estéreis 

a) Ficha de preparação 

b) Rótulo 
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Anexo 20: Folheto informativo sob a temática “Instilação intravesical com quimioterapia 

citostática” 
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Anexo 21: Folheto informativo sob a temática “Instilação intravesical com BCG” 
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