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Resumo 

 

O farmacêutico comunitário é um profissional de saúde com grande proximidade à 

população e tem a responsabilidade de cuidar da saúde e bem-estar da população promovendo o uso 

racional dos medicamentos. 

Para completar a formação na área de Ciências Farmacêuticas é necessário realizar um 

estágio em farmácia comunitária que nos permite pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

durante o curso e também adquirir competências no que ao atendimento ao público diz respeito. O 

estágio é o primeiro contacto que temos com a profissão sendo por isso vital para entender melhor o 

papel do farmacêutico na saúde. 

O presente relatório é realizado no âmbito do estágio desenvolvido no Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, na Farmácia Santo António, num período de 6 meses e sobre a orientação 

da Dra. Joana Pereira.  

O relatório de estágio está dividido em duas partes. A primeira parte diz respeito ao 

funcionamento da farmácia, bem como às atividades desenvolvidas ao longo do estágio. A segunda 

parte é relativa aos temas que desenvolvi na farmácia.   

O primeiro tema desenvolvido foi a cessação tabágica. Apesar do conhecimento 

relativamente aos malefícios do tabaco ainda existem vários entraves à cessação, quer por receio dos 

efeitos que advêm da cessação quer por falta de informação. Neste âmbito, desenvolvi um folheto 

informativo de forma a esclarecer algumas questões e também um questionário para fazer um estudo 

dos utentes da Farmácia Santo António. 

O segundo tema que desenvolvi foi sobre a ValorMed. Relativamente a este tema realizei 

uma apresentação para crianças de uma escola nos arredores da farmácia de modo a sensibilizar para 

a necessidade de levar os medicamentos que já não utilizam à farmácia. 

Por fim, elaborei um manual para pais sobre os cuidados diários com a pele dos bebés e 

também sobre os principais problemas de pele no primeiro ano de vida. Ao longo do meu estágio, 

constatei que surgiam dúvidas e preocupações acerca dos problemas dermatológicos e cuidados 

diários, sendo que este manual serviu desta forma para esclarecer essas mesmas dúvidas.             
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Parte I. Descrição das atividades desenvolvidas em estágio  

1. Farmácia Santo António  

1.1 Enquadramento e localização  

A Farmácia Santo António (FSA) localiza-se na Rua Comendador Manuel Pereira Bastos, 

nº297, na freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães, distrito de Braga, não sendo, no entanto, 

esta a sua localização inicial. A FSA situa-se perto de duas unidades de saúde, a Unidade de Saúde 

Familiar Vimaranes e a Unidade de Saúde Familiar Afonso Henriques, e também perto de várias 

escolas, dois lares e da igreja local. Por estes motivos a FSA é frequentada por uma grande variedade 

de utentes, de todas as faixas etárias, níveis de escolaridade e nível socioeconómico, no entanto, a 

maioria dos utentes são habituais, já frequentando a FSA há vários anos e tendo por isso uma maior 

relação de proximidade com os funcionários da farmácia. Este facto permite um aconselhamento 

mais adequado devido ao melhor conhecimento dos utentes.  

 

1.2 Horário de funcionamento 

A FSA está aberta todos os dias, exceto ao domingo. De segunda a sexta-feira está aberta das 

9:00 horas às 20:00 horas de forma ininterrupta e ao sábado das 9:00 horas às 19:00 horas também 

de forma ininterrupta. Não faz serviço de permanência, devido à sua localização e não está aberta 

aos feriados. O horário que realizei durante o meu estágio foi de segunda a sexta-feira das 9:00 horas 

às 13:00 horas e das 14:00 horas às 18:00 horas.  

 

1.3 Recursos humanos 

De acordo com o Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de Agosto, é exigido que a direção técnica 

seja assegurada, em permanência e exclusividade, por um farmacêutico, sendo que tem de existir um 

farmacêutico que o substitua na sua ausência, pelo que a farmácia tem de dispor de dois 

farmacêuticos[1]. A FSA é constituída por 6 elementos, descritos da Tabela 1, que contribuem para 

o bom funcionamento da farmácia.  

 

Tabela 1 - Equipa de colaboradores da FSA e respetivas funções 

Colaborador Função 

Dra. Joana Isabel Henriques Pereira  Diretora técnica  

Dra. Sílvia Marisa Moreira Azevedo  Farmacêutica adjunta substituta 

Sara Isabel Costa Pereira Técnica de farmácia  

D. Teresa Arminda Pereira Leite Pinheiro  Técnica auxiliar de farmácia  

Guilherme Augusto Teixeira Costa Técnico auxiliar de farmácia  
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D. Maria do Carmo Cardoso da Silva Oliveira  Auxiliar de armazém e limpeza 

1.4 Espaço físico e instalações  

1.4.1 Espaço físico interior 

A FSA apresenta um espaço profissional que permite um atendimento adequado, mas 

também a conservação dos medicamentos de forma correta. O interior está dividido em três pisos e 

uma garagem. A garagem é o local por onde entram os fornecedores com as encomendas, sem que 

perturbem o atendimento. No rés-do-chão encontra-se área de atendimento ao público (Figura 1), 

composta por cinco balcões de atendimento 

individualizado, todos equipados com um 

computador com o programa informático Sifarma 

2000, caixa para o dinheiro, impressora de talões, 

leitor ótico, e três terminais   multibanco. Por trás 

dos balcões, estão vários expositores e estantes 

com produtos sazonais e também gavetas com 

OTC’s (Over The Counter), suplementos 

alimentares e dispositivos médicos. Na entrada da 

farmácia existe um dispensador de senhas e 

algumas cadeiras para os utentes. Para além disso, nesta área existe também uma balança eletrónica, 

um aparelho eletrónico para medição da pressão arterial e um contentor ValorMed. Em toda a sua 

envolvência existem produtos expostos, nomeadamente, de dermocosmética e higiene oral com os 

quais os utentes têm contacto visual durante o tempo que permanecem na farmácia. Paralelamente 

ao espaço de atendimento ao público situa-se a área de apoio ao atendimento, que está apenas 

reservada aos funcionários da FSA. Neste local os medicamentos encontram-se armazenados em 

pequenas quantidades em dois armários com gavetas, estantes e dois frigoríficos. Nas gavetas, os 

medicamentos estão organizados por forma farmacêutica, havendo gavetas específicas para os pós, 

pomadas, sistemas transdérmicos e comprimidos sendo que estes se encontram ainda divididos em 

genéricos e medicamentos de referência. Todos os medicamentos estão organizados por ordem 

alfabética do nome (denominação comum internacional ou nome comercial conforme o caso), nome 

do laboratório (genéricos) e dosagem. Existem algumas exceções como é o caso dos suplementos 

alimentares e medicamentos vaginais que não se encontram organizados por forma farmacêutica, 

mas sim por funcionalidade de modo a facilitar o atendimento. De salientar que os medicamentos 

são colocados e retirados das gavetas cumprindo a regra de First Expire First Out (FEFO). Os 

medicamentos que necessitam de refrigeração encontram-se no frigorífico com a temperatura 

Figura 1- Área de atendimento ao público da FSA 
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controlada. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

são armazenados numa gaveta específica e não identificada. 

Os medicamentos com validade curta estão também 

armazenados em gavetas específicas e organizados de acordo 

com o mês de término da validade seguido da ordem 

alfabética. Ainda no rés-do-chão encontra-se o gabinete de 

atendimento personalizado (Figura 2) que é utilizado para a 

determinação de parâmetros bioquímicos, nomeadamente 

colesterol, triglicerídeos, glicémia e ácido úrico e a medição 

da pressão arterial quando não o pretendem realizar no 

medidor disponível na área de atendimento ao público. Este 

gabinete é também utilizado no atendimento, quando o utente 

precisa de maior privacidade.   

No piso 1 encontra-se a área de gestão de 

encomendas (Figura 3), armazém, laboratório e 

instalações sanitárias. Na área de gestão de 

encomendas cria-se, receciona-se e confere-se 

diariamente as encomendas, faz-se a gestão de 

stocks e devoluções. Este local encontra-se 

equipado com um computador, um leitor ótico, 

telefone, impressora e impressora de etiquetas. Os 

produtos são colocados na bancada por ordem 

alfabética para auxiliar na receção da encomenda 

onde também são verificados os prazos de validade, 

quantidades e preços. Nesta área, existe um armário 

com toda a documentação referente à gestão de 

encomendas, nomeadamente, documentação de 

fornecedores, receção e devolução de encomendas. 

Ainda no piso 1 encontra-se o armazém (Figura 4) 

que se destina à colocação dos produtos em grande 

número. Nesse local encontram-se prateleiras 

organizadas de modo idêntico às gavetas, sendo que 

é a partir do armazém que se procede à reposição de 

stocks das gavetas e de todos os outros produtos da 

farmácia.   

No piso 2 situa-se a biblioteca, escritório, gabinete, vestiário e instalações sanitárias. O 

escritório destina-se essencialmente à gestão e administração da farmácia. O gabinete é utilizado para 

 

 

Figura 2 - Gabinete de atendimento 

personalizado da FSA 

Figura 3 - Área de gestão de encomendas da FSA 

Figura 4 - Armazém da FSA 
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as consultas de nutrição e audiologia. Nesta mesma área situa-se a biblioteca que contém vários livros 

de extrema importância para a prática da atividade farmacêutica.     

 

1.4.2 Espaço físico exterior 

A FSA tem um aspeto atrativo, de fácil 

visualização e identificação através de um 

letreiro com o seu nome e a cruz verde, que se 

encontra iluminada quando a farmácia está 

aberta. Para além disso, a FSA apresenta uma 

montra principal (Figura 5), com decoração 

alusiva à altura do ano, campanhas promocionais 

e exposição de alguns produtos, e também uma 

montra lateral, mais pequena em que consta 

apenas publicidade. Também no exterior, mais 

concretamente na porta principal, encontram-se informações relativas à direção técnica, horário de 

funcionamento e as farmácias de serviço na semana presente.   

 

1.5 Sistema informático  

O sistema informático (SI) utilizado na FSA é o Sifarma 2000. Este programa é essencial 

para o bom funcionamento da farmácia minimizando os erros e aumentando a produtividade o que 

permite uma melhor atividade farmacêutica e uma prestação de cuidados de saúde mais segura.  

O Sifarma 2000 é um programa completo que dispõe de uma ampla variedade de funções: 

receção e elaboração de encomendas, devoluções, lista de prazos de validade, faturação, impressão 

de códigos de barras, entre outros, que auxiliam na organização diária da farmácia. Para além disso, 

disponibiliza informação técnico-científica dos medicamentos o que constitui por vezes uma ajuda 

no aconselhamento e dispensa responsável dos medicamentos.   

Quando iniciei o estágio foi-me atribuído um código pessoal, que me permitiu ter acesso ao 

programa em questão. Ao longo do estágio fui contactando com as diferentes funcionalidades do 

programa salientando-se a realização e receção de encomendas, devoluções e o atendimento. 

2. Gestão da farmácia  

2.1 Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma tarefa de extrema importância não só para a organização, mas 

também para a estabilidade financeira da farmácia. Uma incorreta gestão de stocks pode levar à falta 

de produtos para venda, ou por outro lado, à acumulação dos mesmos. Desta forma, influência 

Figura 5 - Montra principal da FSA 
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diretamente o bem-estar dos utentes, garantindo uma determinada quantidade e diversidade de 

produtos que permite responder às suas necessidades. 

Para cada produto define-se o stock mínimo e máximo, que é estipulado tendo em conta a 

rotatividade do mesmo, evitando, quer a retenção, quer a indisponibilidade do mesmo. Na FSA todos 

os produtos têm esse parâmetro atribuído, sendo que quando um produto atinge o stock mínimo 

estabelecido, surge automaticamente na lista dos produtos a encomendar, garantindo um fluxo de 

vendas equilibrado. Esta gestão de stocks tem em conta diversos critérios, particularmente o perfil 

dos utentes, a época do ano, o fluxo de venda de cada produto, as condições comerciais, entre outros.  

 

2.2 Realização de encomendas  

A aquisição de produtos farmacêuticos/medicamentos representa a primeira etapa no circuito 

dos medicamentos na farmácia comunitária. De uma forma geral, a maioria das farmácias coopera 

com vários fornecedores/armazenistas, pois só assim garante um serviço mais rápido e adequado às 

necessidades dos utentes. A FSA trabalha essencialmente com três armazenistas: Alliance 

Healthcare, Medicanorte e Cooprofar, os quais realizam duas entregas diárias. 

A realização de encomendas pode ser efetuada por compra direta ao fornecedor ou através 

dos armazenistas. As compras diretas são efetuadas quando se pretende a compra de medicamentos 

em grandes quantidades. As compras a armazenistas são efetuadas quando se fazem encomendas 

pequenas e resultam da falta de produtos que são vendidos ao longo do dia, sendo estas denominadas 

encomendas diárias. 

 Para além das encomendas diárias, em determinadas situações podem ser feitas encomendas 

instantâneas, que se realizam quando um determinado produto se encontra em falta no ato da venda 

ou quando não existe na farmácia. A encomenda instantânea pode ser realizada por telefone, pelo 

sistema informático ou pelo gadget disponibilizado por um dos fornecedores. 

Durante o estágio, as encomendas que mais realizei foram as instantâneas, tanto por 

telefone, como por gadgets e sistema informático dependendo do armazenista para o qual era 

efetuada a encomenda. No entanto, também tive a oportunidade de realizar encomendas diárias, as 

quais necessitam de uma análise cuidada pois apesar de o SI criar automaticamente uma proposta 

de encomenda pode ser necessário fazer alterações tendo em conta, por exemplo, promoções e 

condições de venda dos armazenistas.  

 

2.3 Receção de encomendas 

As encomendas que dão entrada na FSA fazem-se acompanhar de uma fatura original e 

respetivo duplicado sendo que, no caso de encomendas diretas vêm acompanhadas da respetiva guia 

de remessa. 
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As primeiras encomendas a serem selecionadas são as pedidas por gadgets, telefone ou 

sistema informático no momento da dispensa, de modo a que estes produtos possam estar 

rapidamente disponíveis para entrega ao utente. No caso das encomendas realizadas pelo sistema 

informático é efetuada a receção da encomenda que se encontra no computador, de acordo com o 

respetivo fornecedor. No caso de ser uma encomenda feita por telefone ou gadget, não existe um 

registo da mesma no software e, portanto, é necessário introduzi-la manualmente, no menu de gestão 

de encomendas. Os produtos que apresentem stock negativo no SI são imediatamente separados após 

receção, pois correspondem a produtos já pagos pelos utentes, sendo colocados de parte para estarem 

depois disponíveis para os mesmos.   

As encomendas são rececionadas através do programa Sifarma 2000 por leitura ótica dos 

códigos de barras sendo que inicialmente os produtos são colocados por ordem alfabética no balcão 

para facilitar o processo de receção. Durante este processo é fundamental ter em atenção vários 

aspetos, tais como, retificar o prazo de validade (PV) daqueles que não existem em stock, atualizar o 

preço de venda à farmácia (PVF), verificar o preço de venda ao público (PVP) do produto que chega 

e verificar se é igual aos já existentes no stock, calcular o PVP dos produtos de venda livre (PVP tem 

em consideração o PVF, acrescido da margem de comercialização e do IVA (imposto de valor 

acrescentado)). A integridade da cartonagem e possíveis erros de pedido ou envio de outros produtos 

são outros aspetos a ter em atenção.  

No caso dos psicotrópicos e estupefacientes, as faturas fazem-se acompanhar por uma 

requisição, que vem em duplicado. Aquando da receção o documento original e duplicado são 

carimbados e assinados pela diretora técnica ou farmacêutica adjunta, sendo que o duplicado segue 

para o fornecedor e o original fica armazenado na farmácia durante 3 anos. No entanto, a requisição 

não é fornecida por todos os armazenistas pelo que eventualmente o número de requisição poderá 

corresponder ao número da fatura. 

 Se o preço de um medicamento sujeito a receita médica (MSRM) sofrer alterações e ainda 

tivermos produtos em stock em que o PVP inscrito na embalagem continua válido, o medicamento é 

colocado numa prateleira só com medicamentos com preço novo até que o último medicamento com 

o outro preço seja dispensado.  

Para finalizar a receção, deve-se confirmar se o valor (sem o IVA) e a quantidade de artigos 

rececionada é condizente com a fatura. Caso não se verifique, deve-se averiguar o erro e proceder à 

sua correção. Em caso de erros ou não conformidade na encomenda, é feita uma reclamação aos 

fornecedores. A reclamação deve ser feita com o número da fatura e com os códigos dos produtos 

em não conformidade, sendo no fim arquivada em local próprio até resolução por parte dos 

fornecedores. Geralmente a resolução é feita através de notas de crédito, ou reenvio dos produtos 

especificados. 
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No final deste processo, os produtos esgotados são transferidos para outro fornecedor e 

finaliza-se a receção da encomenda. O documento original da fatura é guardado na capa do 

fornecedor, devidamente assinada por quem efetuou a receção. 

A receção de encomendas foi uma das primeiras tarefas que realizei durante o meu estágio 

e foi fundamental não só para me iniciar no programa Sifarma 2000, como também para conhecer 

os diferentes produtos existentes na farmácia. 

 

2.4 Armazenamento 

Na fase final da receção de encomendas é necessário proceder ao armazenamento dos 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos. As condições de iluminação, temperatura e 

humidade devem respeitar os requisitos de cada medicamento.  

Na FSA, os medicamentos que necessitam de ser conservado a temperaturas entre os 2ºC e 

os 8ºC, são os primeiros a serem arrumados, tendo para esse efeito dois frigoríficos. Os 

medicamentos psicotrópicos são colocados à parte, numa gaveta não identificada. Os restantes 

medicamentos são acondicionados nas gavetas deslizantes na zona de apoio ao atendimento, sendo 

que os excessos são colocados no armazém.  

Os produtos de venda livre também estão próximos do local de atendimento, no entanto, 

neste caso, estão em lugares de destaque e de forma visível. É importante voltar a referir que todos 

são armazenados segundo a regra FEFO, garantindo uma correta gestão dos PV.   

O armazenamento dos medicamentos também foi uma das primeiras tarefas que 

desempenhei durante o meu estágio o que me permitiu associar as designações comerciais aos 

princípios ativos, bem como saber a localização dos diferentes produtos na farmácia, o que me 

facilitou depois no atendimento ao público. 

 

2.5 Controlo de prazos de validade 

O prazo de validade de um medicamento corresponde ao seu período de estabilidade, ou seja, 

é o período de tempo durante o qual o medicamento, após a sua preparação, não apresenta uma 

redução do teor dos seus princípios ativos de 10% em relação à dosagem inicial, quando mantido em 

determinadas condições de armazenamento [2]. 

O controlo do prazo de validade deve ser feito de forma rigorosa, garantindo por um lado a 

qualidade de todos os produtos dispensados aos utentes, por outro antecipar a desvalorização de 

alguns produtos cuja devolução não é possível, promovendo a sua venda através de promoções. 

Os PV são verificados em dois momentos, aquando da receção de encomendas e aquando da 

análise da listagem dos produtos com PV a expirar que se efetua mensalmente e permite não só 

controlar os PV, mas também confirmar o stock informático.  
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Todos os medicamentos cujo PV expirar num prazo inferior a seis meses são colocados em 

gavetas para esse efeito. Os produtos com um PV igual ou inferior a um mês são recolhidos e 

devolvidos ao fornecedor, acompanhados pela respetiva nota de devolução.  

Se na análise da listagem mensal emitida pelo sistema informática se detetar que o PV não 

corresponde à realidade, deve-se corrigir a ficha do produto. 

 

2.6 Devolução de produtos  

As devoluções podem ocorrer em várias situações, nomeadamente, produto faturado e não 

enviado, produto enviado e não faturado, produto danificado, produto indevidamente acondicionado, 

prazo de validade curto ou expirado e produto retirado do mercado por ordem da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). Quando uma destas situações 

acontece é necessário emitir uma nota de devolução com o correto preenchimento do fornecedor, 

número da fatura, motivo de devolução, nome do produto e preço de custo. A nota de devolução é 

impressa em triplicado, uma vez que duas vias seguem com o produto, a terceira é arquivada na 

farmácia.  

O fornecedor analisa quer o produto quer a nota de devolução podendo trocar o produto 

devolvido por outro igual ou emitir uma nota de crédito do valor correspondente. Os produtos que 

não tenham sido aceites são devolvidos à farmácia, que posteriormente proceder à quebra dos 

mesmos. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar por diversas vezes devoluções de 

produtos. As situações que mais surgiram para fazer devoluções eram relativas a produtos com 

prazo de validade curto ou expirado ou embalagem danificada.   

 

2.7 Faturação  

Como já referido anteriormente, os medicamentos sujeitos a receita médica têm um regime 

de comparticipação e para que a farmácia receba o valor correspondente à comparticipação dos 

medicamentos é necessário enviar mensalmente as receitas para o centro de conferência de faturas 

(CCF), no caso do organismo responsável ser o SNS (sistema nacional de saúde), ou para a ANF 

(associação nacional de farmácias), se o organismo responsável for outra entidade.  

Na FSA a conferência de receituário é feita atempadamente para que os erros detetados 

possam ser corrigidos. No final de cada mês procede-se à emissão dos verbetes identificativos de 

lotes, fecho de lotes, impressão da relação resumo de lotes e emissão da respetiva fatura mensal. 

Caso alguma receita não esteja em conformidade, esta será devolvida à farmácia, 

acompanhada por um documento justificativo da devolução. A farmácia se possível tenta corrigir o 

erro, pois caso contrário, a farmácia perde aquele valor de comparticipação da entidade responsável, 

emitindo uma nota de crédito à respetiva entidade de faturação.  
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Mensalmente a lista de saída de psicotrópicas e estupefacientes e a digitalização das receitas 

manuais que contêm psicotrópicos (se existirem) são enviadas eletronicamente para o INFARMED. 

A lista de saída de psicotrópicos e estupefacientes também é impressa e arquivada na farmácia com 

o documento do psicotrópico e uma cópia da receita quando se trata de receitas manuais. 

No final de cada dia são emitidos vários documentos, nomeadamente, listagem de 

movimentos de caixa, talão recapitulativo e diário de gestão.  

No final do mês, para além dos documentos já referidos relativamente ao receituário, são 

emitidos o resumo do talão recapitulativo, resumo do diário de gestão e também a preparação do 

inventário e o inventário.    

No decorrer do estágio verifiquei por diversas vezes como se procedia ao fecho do mês, que 

foi fundamental para entender melhor a gestão na farmácia.   

3. Dispensa de medicamentos   

A dispensa de medicamentos consiste no ato de fornecer o medicamento a um utente, de 

acordo com uma prescrição médica individualizada, assim como na disponibilização de informação 

acerca do medicamento pelo profissional de saúde, de forma a proteger o doente de resultados 

negativos provocados pelo uso do medicamento. A dispensa de medicamentos deve realizar-se tendo 

em conta o uso racional do medicamento, de forma a ser dispensado o medicamento mais adequado 

às necessidades dos doentes e que contribua de uma forma eficaz para a melhoria da saúde pública[3]. 

De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o farmacêutico tem a obrigação 

de dispensar ao doente o medicamento que mais se adequa ao seu estado de saúde e que melhor 

satisfazem as relações risco/benefício e benefício/custo. Desta forma, o farmacêutico deve assegurar 

o máximo de qualidade, segurança e eficácia dos serviços que presta, visto que é de sua 

responsabilidade a saúde e bem-estar do doente[4]. 

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

humano podem ser classificados em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica e Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [3]. Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de 

setembro, veio introduzir no Estatuto do Medicamento, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) [5]. 

 

3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

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

estão sujeitos a receita médica, tendo de preencher pelo menos uma das seguintes características [3]:  

 constituir um risco para a saúde do doente, quer direta ou indiretamente, mesmo se usados 

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

 constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados com frequência e em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam;  
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 contenham substâncias ou preparações à base destas, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar;  

 destinem-se a ser administrados por via parentérica.  

Este tipo de medicamentos só pode ser vendido nas farmácias, mediante a apresentação de 

uma prescrição médica [3].  

Os MSRM podem ainda ser classificados como medicamentos sujeitos a receita médica 

renovável, isto é, aqueles que se destinam a determinadas doenças ou tratamentos prolongados, e que 

possam ser adquiridos mais do que uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica; os sujeitos 

a receita médica não renovável, ou seja, aqueles destinados a tratamentos de curta duração, com uma 

validade de 30 dias; os sujeitos a receita médica especial, sendo estes os medicamentos que contêm 

substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, ou que possam criar toxicodependência em casos de 

utilização anormal; e por fim, os sujeitos a receita médica restrita, ou seja, de utilização reservada a 

determinados meios especializados [3]. 

 

3.1.1 Prescrição de receita médica 

Os MSRM podem ser prescritos em receitas eletrónicas ou manuais sendo que, as eletrónicas, 

mais recentes, visam o aumento da segurança na prescrição e dispensa do medicamento, bem como 

facilitar o processo de dispensa. As receitas prescritas manualmente devem ser justificadas e possuem 

apenas validade de 30 dias. As justificações para a prescrição de uma receita manual podem ser a 

falência do sistema informático, a inadaptação fundamentada do prescritor, a prescrição ao domicílio 

ou, então, outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [6]. 

 Para as receitas serem válidas têm de preencher determinados requisitos sendo que, são 

diferentes dependendo do tipo de receita que se trata. As receitas por via eletrónica devem incluir a 

indicação da denominação comum da substância ativa, da forma farmacêutica, da dosagem e da 

posologia. Deve também ter-se em atenção a validade da mesma. Nas receitas manuais deve-se 

verificar se apresenta nome e número de utente, regime especial de comparticipação, nome do 

medicamento pela DCI (denominação comum internacional), dosagem, forma farmacêutica, 

posologia, validade da receita e assinatura do médico. Podem ser prescritos, no máximo, quatro 

embalagens por receita, de até quatro medicamentos distintos, e, por cada medicamento, podem ser 

prescritas até duas embalagens, sendo que no caso dos medicamentos unidose podem ser prescritas 

até quatro embalagens [6].  

Atualmente os medicamentos são prescritos principalmente em receitas eletrónicas, apesar 

de ainda se fazer em determinadas situações a prescrição em receitas manuais. Assim, foi possível 

durante o estágio contactar tanto com receitas eletrónicas como manuais e compreender como se 

realiza a dispensa de umas e de outras, bem como a validação das mesmas.  
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3.1.2 Regimes de comparticipação  

O SNS é a principal entidade a financiar a medicação da população portuguesa, contudo, 

outras entidades podem também participar na referida comparticipação, como os Serviços de 

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), Medicina Apoiada SA (SAVIDA), 

Energias de Portugal (EDP), entre outros. Nestes casos, a receita irá ser faturada tanto ao SNS como 

ao subsistema em causa, beneficiando assim da comparticipação de dois organismos.  

O DL n.º 48-A/2010, de 13 de maio, aprova a comparticipação de medicamentos através de 

um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem 

determinadas patologias ou grupos de doentes. Para isso, o médico prescritor deve mencionar na 

receita o diploma/despacho/portaria correspondente. No que diz respeito ao regime geral, a 

comparticipação do estado no preço dos medicamentos é fixada segundo vários escalões, 

nomeadamente, escalão A: 90%, escalão B: 69%, escalão C: 37% e escalão D: 15%. Estes escalões 

de comparticipação variam quando se trata do regime especial, em função dos beneficiários e das 

patologias ou grupos especiais de utentes [7]. 

 

3.1.3 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes apresentam uma janela terapêutica estreita 

e um elevado grau de dependência, tanto física como psíquica, pelo que é necessário um cuidado 

acrescido aquando da sua dispensa [8, 9]. 

A prescrição destes medicamentos pode ser feita por via eletrónica ou manual, contudo, no 

caso de receitas manuais apenas podem conter medicamentos deste grupo terapêutico [6].   

No momento da dispensa de medicamentos psicotrópicos é necessário confirmar se o 

medicamento dispensado é para o comprador ou se este é apenas intermediário, sendo sempre 

necessário a apresentação do cartão de cidadão. No final da dispensação ao utente surge sempre uma 

janela onde devem ser preenchidos vários campos, especificamente dados do médico, do doente e do 

adquirente.  

Aquando da dispensa de medicamentos contactei por diversas vezes com receitas com 

prescrição de medicamentos psicotrópicos, tanto eletrónicas como manuais, pelo que realizei o 

procedimento de dispensa destes medicamentos por diversas vezes. Numa das vezes, surgiu uma 

receita manual com a prescrição de dois medicamentos sendo um deles um psicotrópico. Assim, e 

pelo facto de as receitas manuais só poderem conter medicamentos deste grupo terapêutico, o utente 

teve de optar pela dispensa de apenas um dos medicamentos prescritos. 
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3.1.4 Conferência de receituário  

Após a dispensa dos medicamentos, as receitas aviadas são assinadas, datadas, conferidas e 

carimbadas, de forma a garantir a sua validade. A conferência de receitas deve ser feita 

atempadamente para que no caso de se detetar algum erro este possa ser corrigido.  

Na conferência do receituário é necessário verificar se determinados parâmetros estão em 

conformidade, nomeadamente, entidade de comparticipação e organismo, presença do número de 

utente ou beneficiário, assinatura do médico, a validade da receita e a data de dispensa da medicação, 

conformidade entre o medicamento dispensado e o prescrito, assinatura do utente, do farmacêutico e 

o carimbo da farmácia. Se todos os parâmetros estiverem de acordo com o esperado, procede-se ao 

fecho dos lotes e imprime-se o verbete de identificação dos mesmos, contendo: nome, código e 

carimbo da farmácia, mês e ano a que se refere, organismo de comparticipação, número do lote e 

número total de receitas. As receitas são separadas de acordo com o regime de comparticipação e 

agrupadas em lotes de trinta receitas, sendo que o último lote pode não ficar totalmente completo.  

A conferência de receituário é um processo minucioso que envolve várias etapas, as quais 

tive a oportunidade de realizar durante o estágio. A conferência de receituário também me permitiu 

compreender quais as falhas mais comuns aquando da dispensa de receitas manuais e assim estar 

mais alerta para essas mesmas falhas no atendimento ao balcão.    

 

3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica são medicamentos que não preenchem as 

condições previstas para serem sujeitos a receita médica e geralmente não são comparticipados, salvo 

certas exceções [3]. 

Estes medicamentos, no caso dos não comparticipados, encontram-se à venda em farmácias, 

mas também noutros locais autorizados como nas parafarmácias, sendo que o seu PVP é afixado por 

cada local, de acordo com o IVA e tipo de produto. 

O farmacêutico tem um papel essencial na dispensa de medicamentos não sujeitos a receita 

médica, pois por vezes o utente desconhece as verdadeiras características dos medicamentos, os seus 

efeitos, interações e possíveis reações adversas. O aconselhamento deve ser adequada a cada utente 

e situação tendo em conta, possíveis patologias do utente e medicação em curso. A informação 

relativamente à forma de utilização, possíveis efeitos secundários e duração do tratamento são alguns 

dos parâmetros a referir de forma a promover uma utilização segura e responsável dos medicamentos.   

 

3.3 Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia  

Os MNSRM-EF são uma subcategoria dos MNSRM, aplicável a medicamentos que 

cumpram determinadas condições. Os MNSRM-EF embora possam ser dispensados sem prescrição 
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médica, a respetiva dispensa é condicionada à intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos 

de dispensa [10]. 

A lista de DCIs identificadas como MNSRM-EF encontra-se no Anexo I.  

 

3.4 Medicamentos manipulados  

Um medicamento manipulado constitui “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

confecionado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [11]. 

As fórmulas magistrais constituem os medicamentos que são preparados numa farmácia 

comunitária ou serviço farmacêutico hospitalar segundo uma receita médica que menciona o doente 

a quem se destina. Por sua vez, as fórmulas oficinais são medicamentos preparados segundo 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia comunitária 

ou serviço farmacêutico hospitalar, dispensados diretamente aos utentes [3]. 

Os medicamentos manipulados têm a vantagem de permitir uma personalização da 

terapêutica, ajustando para isso as dosagens e as vias de administração ao perfil fisiopatológico de 

cada utente.  

Na FSA, apesar de dispor de todas as condições necessárias para a preparação de 

manipulados, aquando da prescrição de um medicamento manipulado este era reencaminhado para 

a Farmácia Serpa Pinto.  

 

4. Dispensa de outros produtos farmacêuticos  

4.1 Produtos e medicamentos veterinários  

Os medicamentos de uso veterinário definem-se como toda a substância ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais, ou então que possa ser utilizada com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário. 

Podem assim restaurar, corrigir ou alterar funções fisiológicas através da uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica [12].  

Alguns dos medicamentos de uso humano podem igualmente ser utilizados a nível 

veterinário, ajustando para isso a dose, tendo em conta a espécie e o porte do animal em causa. 

Os medicamentos veterinários com que contactei mais, e sobre os quais adquiri mais 

conhecimento foram os desparasitantes externos e internos e as pílulas, pois eram os medicamentos 

veterinários mais pedidos. Aquando da dispensa surgem, no entanto, muitas dúvidas por parte dos 

utentes relativamente à posologia e forma de administração dos mesmos, que tentei esclarecer de 

modo a promover uma utilização segura destes medicamentos.   
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4.2 Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Os produtos cosméticos são descritos como “uma qualquer substância ou preparação 

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

sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes ou mucosas orais), 

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” [13]. 

Os produtos cosméticos são cada vez mais alvo de procura, quer prescritos por 

dermatologistas, quer solicitados para aconselhamento farmacêutico. O farmacêutico deve ter um 

conhecimento abrangente sobre esta área e sobre as várias gamas disponíveis de forma a fazer um 

aconselhamento adequado à situação e utente em causa.  

Os produtos para a acne, para as rugas e de proteção solar eram os que surgiam com maior 

frequência para aconselhamento. Nestas situações, procurava entender qual o produto que o utente 

pretendia e qual o tipo de pele da pessoa em causa, muitas vezes com uma perceção errada do seu 

tipo de pele, tendo sempre o cuidado de dar uma explicação relativamente à aplicação dos produtos, 

e de outros cuidados complementares disponíveis e importância dos mesmos. 

  

4.3 Produtos fitoterapêuticos  

Os produtos fitoterapêuticos são obtidos a partir de plantas medicinais e são utilizados para 

tratar e prevenir diversas patologias, apresentando-se nas mais variadas formas (cápsulas, pós, 

ampolas, etc) [3]. Estes produtos são de venda livre, no entanto, contêm na sua composição 

substâncias que podem interagir com outras medicações e patologias, devendo por isso o 

farmacêutico ter um especial cuidado na sua dispensa. Estes produtos podem ser utilizados como 

medicina alternativa ou complementar face à tradicional.  

Durante o estágio contactei diversas vezes com utentes que queriam produtos 

fitoterapêuticos para o stress, alterações de sono e excesso de peso. Aquando da sua dispensa é 

necessário verificar a existência de patologias e medicação em curso pois podem existir interações 

e contraindicações. Ao longo do estágio fui tendo cada vez mais conhecimento relativamente a estas 

interações e contraindicações fundamentais aquando do aconselhamento. 

 

4.4 Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares destinam-se a complementar um regime alimentar normal e 

constituem concentrados de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeitos nutricionais 

ou fisiológicos [14]. É, no entanto, importante lembrar que estes produtos não substituem um regime 

alimentar variado e um estilo de vida saudável. 

Atualmente, estes produtos são muito procurados, também devido à publicidade. Pelo que 

cabe ao farmacêutico ter um vasto conhecimento destes produtos de forma a fornecer a informação 
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adequada ao utente e aconselha-lo para uma dispensa racional e adequada ao problema do utente de 

forma a melhorar a qualidade de vida do mesmo.  

No decorrer do estágio fui várias vezes solicitada para aconselhamento nesta área e também 

questionada relativamente à constituição dos suplementos alimentares.  

 

4.5 Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são instrumentos, aparelhos, equipamentos, software, materiais ou 

artigos utilizados isoladamente ou combinados cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. Podem ser utilizados para 

fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento, atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; 

para estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; ou ainda para o 

controlo da conceção [15]. 

Os dispositivos médicos são integrados em várias classes (classe I, IIa, IIb e III), sendo que 

a classe de risco é determinada tendo em conta a duração do contacto com o corpo humano, 

invasibilidade para o corpo humano, anatomia afetada pela utilização e riscos potenciais decorrentes 

da conceção técnica e do fabrico [15]. 

Os dispositivos médicos mais solicitados na FSA são as seringas, compressas esterilizadas, 

testes de gravidez, produtos ortopédicos e meias de compressão.   

 

4.6 Produtos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é 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. Estes medicamentos podem conter várias substâncias e baseiam-se essencialmente 

em dois princípios: similitude e infinitesimalidade. Segundo o princípio da similitude, um remédio 

quando administrado num individuo saudável provoca os sintomas da doença para a qual, o 

medicamento esta direcionado. O principio da infinitesimalidade refere que quanto mais diluída for 

a substância mais eficácia tem [3]. 

Na FSA existem poucos medicamentos homeopáticos pois não há muita procura, não tendo 

por isso muito contacto com este tipo de produtos.  

 

4.7 Produtos dietéticos para alimentação especial 

Segundo o Decreto-Lei nº74/2010, de 21 de junho, os géneros alimentícios destinados a 

alimentação especial são todos aqueles que, tendo em conta “a sua composição especial ou processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados 
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ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo” [16] . 

Os produtos para alimentação especial, respondem às necessidades nutricionais em casos de 

alteração no metabolismo ou na assimilação de nutrientes, em pessoas que se encontram em estados 

fisiológicos especiais e em lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade [16]. 

O farmacêutico deve aconselhar o produto de alimentação especial mais adequado para cada 

utente tendo em conta as suas necessidades nutricionais do mesmo.   

De uma forma geral, são os utentes que procuram este tipo de produtos, contudo, o 

farmacêutico tem o papel e a obrigação de aconselhar tendo em conta as necessidades nutricionais 

dos diferentes utentes. A FSA tem à disposição vários destes produtos, nomeadamente, leites e 

farinhas. 

 

5. Serviços farmacêuticos  

5.1 Monitorização da pressão arterial e frequência cardíaca  

A hipertensão arterial é a doença cardiovascular com maior 

prevalência na população em geral e constitui um importante fator 

de risco de outras doenças, tais como, insuficiência cardíaca, renal 

e acidente vascular cerebral pelo que o acompanhamento e 

monitorização de utentes hipertensos ou com predisposição é de 

extrema importância [17].  

NA FSA a monitorização da pressão arterial pode ser feita 

no medidor eletrónico (Figura 6) que mede a pressão arterial 

sistólica, diastólica e a frequência cardíaca ou na zona de atendimento personalizado com o 

oscilómetro. Para uma medição adequada é importante que o utente se encontre calmo e não tenha 

roupa apertada.  

Os valores de referência da pressão arterial encontram-se descritos na Tabela 2 [18]. 

 

Tabela 2 - Valores de referência da pressão arterial 

 

Categoria Tensão arterial sistólica Tensão arterial diastólica 

Normal 120-129 80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensão estádio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estádio 2 ≥160 ≥100 

Figura 6 - Tensiómetro da FSA 
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5.2 Medição de parâmetros bioquímicos  

Na FSA era comum os utentes recorrerem à farmácia para a medição de parâmetros 

bioquímicos, nomeadamente, glicemia, colesterol, triglicerídeos e ácido úrico. 

O controlo da glicemia é fundamental para o rastreio e controlo da diabetes. Um controlo 

rigoroso dos seus níveis, aliado a um acompanhamento terapêutico melhora a qualidade de vida do 

doente, retardando possíveis complicações.   

A determinação da glicemia é efetuada através do contacto entre uma gota de sangue capilar 

e uma tira específica para medição. A tira é colocada num aparelho de medição e, poucos segundos 

depois, é dado o valor da glicemia.   

De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS) o diagnóstico de diabetes é feito tendo em 

conta um dos seguintes critérios: glicémia em jejum ≥ 126 mg/dL; ou sintomas clássicos + glicémia 

ocasional ≥ 200 mg/dL; ou glicémia ≥ 200 mg/dL duas horas após a Prova de Tolerância Oral à 

Glicose (PTOG) ou hemoglobina glicada A1c ≥ 6,5% [19].  

Relativamente ao colesterol, que tal como a hipertensão arterial, é um fator de risco das 

doenças cardiovasculares, os valores de referência devem ser, inferiores a 190 mg/dL [20]. O valor 

de triglicerídeos deve ser inferior a 150 mg/Dl [20]. Os valores de ácido úrico variam de acordo com 

o sexo, para mulher os valores devem estar compreendidos entre 2,4 - 6,0 mg/dL e no caso do homem 

entre 3,4 - 7,0 mg/dL. Na FSA estas determinações são feitas no aparelho Reflotron® Plus, que 

implica o contacto entre sangue capilar e uma tira específica para cada parâmetro. Estas 

determinações devem ser efetuadas em jejum. 

Aquando da determinação dos parâmetros bioquímicos e sempre que necessário 

aconselhava os utentes relativamente às medidas não farmacológicas a adotar. No caso dos 

diabéticos devem fazer uma dieta equilibrada e hipocalórica, praticar exercício físico (de acordo 

com a condição de cada pessoa) e vigiar os pés. Indivíduos com níveis de ácido úrico acima dos 

valores de referência adotar uma dieta com baixo consumo de carnes e álcool. No caso de níveis de 

colesterol ou triglicerídeos elevados, adotar uma dieta reduzida em gorduras e praticar exercício 

físico.  

  

5.5 Administração de vacinas e injetáveis  

Segundo o Infarmed a administração de vacinas e injetáveis deve ser realizada por 

farmacêuticos, que devem estar habilitados com formação complementar específica, reconhecida 

pela Ordem dos Farmacêuticos [21]. Na FSA existem profissionais de saúde habilitados para a 

administração de injetáveis nomeadamente vacinas que não estão incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação e injetáveis anti-inflamatórios.  
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6. Formações  

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de participar em várias formações que foram 

fundamentais para aprofundar os meus conhecimentos, enquanto farmacêutica e a minha capacidade 

de aconselhar os utentes. As formações que realizei encontram-se descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Formações realizadas durante o estágio 

Formação  Data Local Duração  

Vigantoletten® 14 de fevereiro de 

2017 

FSA 1 hora 

Milid®/Levotuss® 23 de fevereiro de 

2017 

FSA 1 hora 

Spidifen®/Fluimucil® 24 de fevereiro de 

2017 

Hotel de Guimarães  2 horas 

Deficiência em Selénio – uma 

ameaça silenciosa/ Q10: energia 

para o coração 

15 de março de 

2017 

Hotel Holiday Inn em 

Vila Nova de Gaia 

3 horas 

Nestlé HealthScience® – Nutrição 

no adulto 

20 de março de 

2017 

FSA  1 hora 

Lansinoh® 21 de março de 

2017 

FSA 1 hora 

Fórum 2017: Urgências em 

oftalmologia e secura vulvo 

vaginal 

22 de março de 

2017 

Trofa Saúde Hospital 

de Braga Centro 

2 horas 

Novidades de fotoproteção e 

hidratação corporal - ISDIN® 

20 de abril de 2017 Hotel Bessa Porto 2 horas 

Dispositivos inalatórios e 

respetivas técnicas inalatórias 

20 de abril de 2017 Hotel Palácio Porto 2 horas 

Allergodil®/Venoparil®/Flector® 4 de maio de 2017 FSA  1 hora 

Cross & Up Selling/ A Dor em 

Portugal 

17 de maio de 2017 Hotel Mercury Braga 2 horas 

Medicina preventiva e 

suplementos alimentares  

18 de maio de 2017 Hotel Holiday Inn em 

Vila Nova de Gaia 

7 horas 

Os primeiros 1000 dias - Milupa® 18 de maio de 2017 Hotel Sheraton Porto 2 horas 

Técnicas de venda na farmácia/ 

Benzac® + Benzacare® 

6 de junho de 2017 Associação Nacional 

de Farmácias   

2 horas 
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7. Cronograma das atividades desenvolvidas 

Tabela 4 - Atividades desenvolvidas durante o estágio 

Atividades desenvolvidas 
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e armazenamento de 

encomendas 

      

Controlo de prazos de 

validade 

      

Atendimento ao público       

Determinação de parâmetros 

bioquímicos 

      

Conferência de receituário       

Fecho e Faturação       
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Parte II. Trabalhos desenvolvidos em estágio 

1. Cessação tabágica  

1.1 Introdução  

O consumo de tabaco é uma das principais causas evitáveis de doença, incapacidade e morte 

prematura em todo o mundo, sendo também responsável por elevados custos de saúde [22]. O tabaco 

afeta negativamente a saúde em todo o curso da vida, no desenvolvimento fetal e infância devido à 

exposição ao fumo do tabaco e na adolescência e fase adulta devido à exposição ao fumo do tabaco 

mas também ao seu consumo [23].  

Apesar do conhecimento dos malefícios do tabaco muitas pessoas não conseguem deixar de 

fumar. De forma a ajudar a reduzir o consumo de tabaco têm sido adotadas diversas estratégias, 

nomeadamente, medidas políticas que incluem aumento de impostos sobre o tabaco, restrição de 

consumo de tabaco em locais fechados e proibição de publicidade e promoção do tabaco. 

Intervenções de informação e educação para a saúde, programas de cessação tabágica que incluem 

tratamento farmacológico e apoio psicológico também têm sido adotados. Estas estratégias podem 

levar a que muitos fumadores se sintam motivados a procurar a ajuda de um profissional de saúde no 

sentido de conseguirem deixar de fumar.  

Cabe a todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos, a responsabilidade de 

promover estilos de vida saudáveis e de prestar cuidados preventivos e proteção da saúde da 

população, também no que se refere à prevenção e tratamento do tabagismo.  

Durante o meu estágio, deparei-me diversas vezes com a falta de conhecimento dos utentes 

relativamente à cessação tabágica. Assim, elaborei um folheto (Anexo II) com informação 

relativamente à mesma e realizei um questionário (Anexo III) de forma a fazer um estudo da 

população que frequentava a FSA relativamente ao consumo de tabaco, ao nível de dependência e as 

principais barreiras ao tratamento. 

 

1.2 Dados epidemiológicos em Portugal e no Mundo 

Segundo a Organização Mundial de Saúde morrem por ano mais de 7 milhões de pessoas 

devido ao tabaco, cerca de 6 milhões de pessoas devido ao consumo direto e 890 mil devido à 

exposição ao fumo do tabaco [24]. Se não forem adotadas medidas efetivas de prevenção e controlo, 

o número de mortes anuais, a nível mundial, poderá atingir os 8 milhões, dentro das próximas duas 

décadas [22].  

Embora o consumo de tabaco tenha sido anteriormente um fenómeno masculino, a diferença 

na prevalência entre adultos do sexo masculino e feminino é agora muito pequena. Globalmente, 

cerca de um terço dos homens com 15 anos ou mais (820 milhões de pessoas) e aproximadamente 

176 milhões de mulheres em todo o mundo fumam [24].  
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A Europa tem a maior prevalência de tabagismo entre os adultos (28%) e uma das maiores 

prevalências de consumo de tabaco por adolescentes [22].  

Em Portugal, todos os anos, mais de 11 mil pessoas morrem por doenças associadas ao 

tabaco, no entanto, mais de 17 mil crianças/jovens e mais de 2 milhões de adultos continuam a fumar 

todos os dias. Dados de 2013 indicam que 31,9% dos homens e 15,7% das mulheres fumam. Com as 

políticas que têm vindo a ser implementadas no país espera-se que estes números diminuam nos 

próximos anos [25]. 

Cerca de 70% dos fumadores relatam o desejo de deixar de fumar, e a cada ano, 40% deixam 

de fumar pelo menos 1 dia. No entanto, aqueles que tentam sair por iniciativa própria recidivam no 

primeiro mês e apenas 3% permanecem sem fumar após 6 meses [26].  

 

1.3 Dados epidemiológicos da FSA 

Com base nos dados obtidos através do questionário realizado na FSA, preenchido por 100 

pessoas, verificamos que a maioria dos utentes (70%) não fuma. No entanto, cerca de 40% já foi 

fumador em algum momento da sua vida. O principal motivo para deixarem de fumar prende-se com 

questões de saúde e em menor número, questões financeiras. A tentação de voltar a fumar não existiu 

na maioria dos utentes questionados. De realçar ainda, que a maioria dos utentes da FSA que 

deixaram de fumar, já não fumam há mais de 10 anos. 

Dos utentes que são fumadores (30%), metade fuma entre cinco a dez cigarros por dia e a 

grande maioria já fuma há mais de quinze anos. Apesar de 83 % dos fumadores já terem pensado em 

deixar de fumar a maioria não o faz pois não consegue controlar o desejo de fumar. O aumento de 

peso também é um fator que os impede de deixar de fumar, apesar de em menor número.  

Os resultados obtidos no questionário encontram-se no Anexo IV. 

 

1.4 Consequências do consumo de tabaco 

O consumo de tabaco ou a exposição ao fumo do tabaco afetam a saúde ao longo de todo o 

curso de vida desde o desenvolvimento fetal até à idade adulta. 

Durante o desenvolvimento fetal, o tabaco pode aumentar a ocorrência de malformações 

congénitas e de aborto espontâneo [23, 25]. A probabilidade de ocorrência de um aborto espontâneo 

é cerca de um terço superior em mulheres que fumam durante a gravidez [23].  

Para recém-nascidos e bebés, os riscos associados ao tabagismo materno incluem parto 

prematuro, baixo peso ao nascer, mortalidade neonatal e síndrome de morte súbita infantil [25]. 

Durante a infância e adolescência pode originar debilidade da função dos pulmões, tosse, asma, 

doenças alérgicas e défice de atenção [23, 25]. 
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Nos adultos pode provocar cancro (principalmente dos pulmões), doenças cardiovasculares, 

doenças respiratórias (asma e doença obstrutiva crónica) e impotência [25]. Nas mulheres em idade 

reprodutiva o tabaco pode levar a um atraso na conceção e até mesmo infertilidade [23]. 

  

1.5 Principais causas de abandono do tratamento 

1.5.1Síndrome de abstinência 

O tabaco é constituído por milhares de substâncias, mas a nicotina é considerada o principal 

composto que causa e sustenta o vício do tabaco [27]. A nicotina estimula o recetor nicotínico de 

acetilcolina 4β2 (nAChR) resultando na libertação de dopamina. A dopamina provoca sensação de 

prazer que leva a que o comportamento seja repetido, ativando o sistema de recompensa [28]. 

A cessação do tabagismo após o uso crónico do tabaco produz uma síndrome de abstinência 

bem caracterizada e definida. A síndrome de abstinência de nicotina é considerada uma das principais 

causas da alta taxa de recidiva em indivíduos submetidos à cessação do tabagismo. Evitar o estado 

negativo produzido pela retirada da nicotina é o que leva ao uso contínuo do tabaco e a recaída após 

a cessação tabágica [26]. 

A síndrome de abstinência é composta por componentes somáticas e componentes 

cognitivas. Os componentes somáticos incluem bradicardia, desconforto gastrointestinal e aumento 

do apetite [26]. Os componentes cognitivos incluem principalmente humor deprimido, ansiedade, 

irritabilidade, dificuldade de concentração e alterações de sono [26, 29]. Embora as manifestações 

somáticas sejam desagradáveis, a componente afetiva da retirada da nicotina desempenha um papel 

mais importante na manutenção da dependência da nicotina [26].  

Os sintomas da síndrome de abstinência têm início ao fim de poucas horas (2 – 12 horas) e 

alcançam um pico pelas 24-48 horas depois de se deixar de fumar. A maioria dos sintomas dura cerca 

de quatro semanas, mas a sensação de fome e a necessidade de nicotina pode durar seis ou mais 

meses [29]. 

 

1.5.2 Aumento de peso 

A cessação tabágica é frequentemente acompanhada de aumento de peso, sendo que a maior 

parte do ganho de peso ocorre nos primeiros seis meses de abstinência [30]. Este aumento de peso é 

um dos principais motivos para os fumadores, especialmente as mulheres, não conseguirem iniciar a 

cessação tabágica ou terem uma recaída após o início da mesma [31].  

A diminuição da morbidade e mortalidade associada à cessação do tabagismo supera em 

muito os riscos para a saúde associados ao aumento de peso após a cessação por isso é necessário 

compreender melhor o que leva a este aumento de peso e a forma de o evitar [32].  
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Apesar da enorme quantidade de substâncias presentes no cigarro, pensa-se que a nicotina é 

principal composto que interfere nas variações do peso, embora fumar um cigarro por si só constitua 

um comportamento alternativo a comer, diminuindo a ingestão de alimentos [30]. 

A nicotina aumenta o gasto energético tanto por efeitos diretos nos tecidos periféricos (em 

grande parte mediada por catecolaminas) como por efeitos nos circuitos neuroendócrinos no sistema 

nervoso central. A libertação de norepinefrina, dopamina, serotonina e ácido γ-aminobutírico pelo 

sistema nervoso central influenciam substâncias químicas cerebrais que diminuem o apetite e 

aumentam a taxa metabólica o que reduz o peso corporal. A nicotina também aumenta a termogénese 

no tecido adiposo devido ao aumento da lipólise que quebra os triglicerídeos para formar ácidos 

gordos livres o que leva a um maior consumo de energia e diminuição do peso [30]. 

Na ausência de nicotina há uma diminuição do metabolismo basal sendo que se estima que 

este fator seja responsável por 40% do ganho ponderal durante a cessação [32]. Para além disso, há 

uma diminuição da oxidação lipídica, ou seja, uma menor utilização da gordura corporal como 

fornecedor de energia o que leva a um maior armazenamento de gordura principalmente na zona 

abdominal [30,32]. A ausência de nicotina leva a um aumento do apetite e da ingestão energética em 

cerca de 230kcal/dia. A melhoria dos sentidos como o olfato e o paladar também aumenta o gosto 

pelos alimentos [32].  

Relativamente ao peso ganho, é de em média 4 a 5kg após 1 ano, no entanto 13 a 14% dos 

indivíduos ganham mais de 10kg. Após 5 anos da cessação tabágica, o aumento de peso é de 8 a 

10kg, sendo que, 7% ganham mais do que 18kg e 4% mais de 20kg [32]. Os fatores de risco para 

maior ganho de peso após a cessação do tabagismo incluem raça afro-americana, idade <55 anos, 

fumar mais de 25 cigarros por dia e menor estado socioeconómico [30].  

A aquisição de estilos de vida saudáveis, nomeadamente, a atividade física regular e hábitos 

alimentares saudáveis deve ser tida em conta, no entanto, nos primeiros meses de cessação não deve 

ser feita uma restrição nutricional pois as exigências mentais e emocionais desta restrição podem 

comprometer o sucesso da abstinência [32].  

A bupropiona, a terapêutica de substituição de nicotina e a vareniclina foram avaliadas para 

prevenir o aumento de peso após a cessação e verificou-se que estes medicamentos apenas atrasam 

o aumento de peso. Ou seja, após o término do tratamento o peso aumenta para um nível consistente 

com o que seria alcançado se nenhum medicamento tivesse sido usado, no entanto, a supressão 

temporária do aumento de peso pode aumentar a adesão à terapêutica [31].  

 

1.6 Tratamento farmacológico 

As estratégias para ajudar na cessação tabágica incluem intervenção farmacológica para 

reduzir o reforço e os sintomas de abstinência da nicotina. A terapêutica farmacológica pode ser 

divida em tratamento de primeira linha e segunda linha. Os medicamentos utilizados como 

farmacoterapia de primeira linha são a terapêutica de substituição de nicotina (TSN), a bupropiona e 
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a vareniclina pois são os que apresentam melhor razão risco /benefício. Os medicamentos de segunda 

linha são a nortriptilina e clonidina e apenas são utilizados quando os medicamentos de primeira 

linha não são eficazes ou estão contraindicados [33].  

1.6.1 Terapêutica de substituição de nicotina 

O objetivo da TSN é substituir temporariamente uma parte da nicotina dos cigarros para 

reduzir a motivação para fumar e os sintomas de abstinência de nicotina, facilitando assim a transição 

de consumo de cigarros para a abstinência [33]. Imita as ações de nicotina obtidas a partir do fumo 

do tabaco mas em menores, menos variáveis e mais sustentáveis concentrações de nicotina 

plasmática em comparação com o fumo do cigarro, sem expor os utentes aos carcinogéneos 

encontrados nos cigarros [28].  

A TSN existe em diversas formas farmacêuticas como gomas, pastilhas, comprimidos 

sublinguais e sistemas transdérmicos, todas eficazes, podendo esta variedade também ter influência 

no tratamento para a cessação tabágica pelo facto de o fumador poder optar pela mais cómoda para 

si, o que pode aumentar a adesão à terapêutica [29].  

Ao contrário da biodisponibilidade da nicotina pela inalação de fumo de cigarro que é de 

aproximadamente 100%, a nicotina por TSN apresenta uma biodisponibilidade muito inferior [34]. 

O perfil de segurança da TSN é favorável e provavelmente o melhor entre os três 

medicamentos de primeira linha para a cessação do tabagismo [34].  

Este tratamento deve ser iniciado no dia em que o fumador decide abandonar o tabaco e não 

deve fumar durante o tratamento [29].  

 

1.6.1.1 Gomas de nicotina 

As gomas de mascar libertam quantidades controladas de nicotina, que são absorvidas 

através da mucosa bucal. O nível máximo de nicotina no sangue é atingido vinte minutos após o 

início da mastigação, o que ocorre mais lentamente do que quando se fuma um cigarro [29]. 

As gomas de nicotina existem nas dosagens de 2 e 4 mg, com diferente sabor e consistência 

[35, 36]. A dosagem recomendada baseia-se no grau de dependência, que pode ser determinado quer 

pelo número de cigarros consumidos por dia, quer no tempo que decorre entre o acordar e o primeiro 

cigarro consumido, ou ainda na pontuação obtida no teste de Fagerström (Anexo V) [29]. As gomas 

de 2 mg devem ser recomendado ao consumidor de menos de vinte e cinco cigarros por dia e/ou ao 

fumador que não fuma nos trinta primeiros minutos após o acordar. Nos restantes deve ser 

recomendado de 4 mg. A dose inicial é de uma a duas gomas, com intervalos de uma a duas horas, 

nas primeiras seis semanas, da sétima à nona semana reduz-se para uma goma de duas em duas ou 

de quatro em quatro horas e, entre a décima e a décima segunda semanas, a uma goma de quatro em 

quatro ou oito em oito horas [29, 33, 35]. 
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As principais reações adversas são a irritação da mucosa da orofaringe, indigestão, soluços, 

ulcerações, dor e hipertrofia dos músculos masseterianos, problemas da articulação 

temporomandibular e aumento de problemas odontológicos [36].  

1.6.1.2 Pastilhas de nicotina 

As pastilhas de nicotina libertam doses constantes de nicotina também absorvidas através da 

mucosa bucal. A quantidade de nicotina libertada pelas pastilhas de chupar é cerca de 25% superior 

à fornecida pelas gomas de mascar. Dissolvem-se na boca em cerca de vinte a trinta minutos [36].  

As dosagens existentes são 1,5 e 4 mg com diversos sabores e consistência. Para fumadores 

que fumam menos de vinte cigarros por dia a dosagem recomendada é de 1,5 mg sendo que para os 

restantes é de 4 mg. O esquema de utilização é semelhante ao das gomas de nicotina [36].  

As reações adversas locais são menos frequentes que as associadas ao uso de gomas, no 

entanto, as mais frequentes são a irritação da orofaringe, aumento da salivação, alterações digestivas 

ligeiras e soluços [36].  

 

1.6.1.3 Comprimidos sublinguais de nicotina 

Os comprimidos sublinguais destinam-se a ser dissolvidos debaixo da língua o que permite 

que entre diretamente na circulação sistémica sem sofrer efeito de primeira passagem [36].  

A dosagem recomendada baseia-se no grau de dependência. Fumadores que fumem menos 

de 20 cigarros por dia devem utilizar os comprimidos de 2 mg. Os fumadores muito dependentes 

(que fumam mais de 20 cigarros por dia) ou os que não conseguiram deixar de fumar com os 

comprimidos sublinguais de 2 mg deverão utilizar a dosagem de 4 mg. Numa fase inicial, deverá 

usar um comprimido sublingual a cada uma a duas horas, numa média de oito a doze comprimidos 

por dia. Não deve utilizar mais de trinta comprimidos sublinguais de 2 mg por dia. A duração do 

tratamento é normalmente de pelo menos dois a três meses [36]. 

Os efeitos adversos mais frequentes são a irritação da mucosa oral e faríngea, soluços e 

alterações digestivas ligeiras como acontece com as outras formas farmacêuticas de terapia de 

reposição de nicotina [37].  

 

1.6.1.4 Sistemas transdérmicos 

Nos sistemas transdérmicos, a nicotina é absorvida através da pele e de forma constante 

durante mais tempo que as restantes formas farmacêuticas [36].  

Em Portugal, estão disponíveis adesivos que libertam nicotina durante 16 ou 24 horas. As 

quantidades de nicotina libertadas são muito semelhantes, atingindo a sua concentração máxima entre 

as quatro e as dez horas [29]. Os adesivos de 24 horas apresentam-se em dosagens de 21, 14 e 7 mg 

e os de 16 horas em dosagens de 15, 10 e 5 mg de nicotina [29, 36]. A principal diferença entre 

ambos tem a ver com a libertação de nicotina durante a noite, pelos adesivos de 24 horas, o que os 
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responsabiliza por uma maior incidência de insónias. No entanto, os adesivos de 24 horas podem 

evitar mais facilmente os sintomas de privação nas primeiras horas do dia [29].  

A dosagem recomendada baseia-se no grau de dependência, que pode ser determinado quer 

pelo número de cigarros consumidos por dia, quer no tempo que decorre entre o acordar e o primeiro 

cigarro consumido, ou ainda na pontuação obtida no teste de Fagerström. Se fumar mais de dez 

cigarros por dia deve iniciar a terapêutica com adesivos de 21 mg/dia durante seis semanas, reduzindo 

para 14 mg/dia durante mais duas semanas e para 7 mg/dia durante mais uma a duas semanas. Quando 

se opta pela utilização dos adesivos que libertam nicotina durante 16 horas, a dose indicada é de 15 

mg/dia seis semanas, 10 mg/dia duas semanas e 5mg/dia nas últimas uma a duas semanas [29, 38]. 

Se o fumador não estiver abstinente ao fim de duas semanas, a terapêutica com adesivos de nicotina 

deve ser suspensa e após avaliação considerar a utilização de doses mais elevadas de sistemas 

transdérmicos de nicotina, de terapêutica combinada ou de outro fármaco [29]. 

Os adesivos devem ser aplicados de manhã na pele limpa, no caso dos adesivos de 16 horas 

devem ser retirados ao deitar, nos de 24 horas, na manhã seguinte [29]. 

O local de aplicação deve variar todos os dias, não se devendo repetir durante a semana 

seguinte, para evitar ou reduzir os efeitos adversos locais, que são a irritação cutânea e prurido [28]. 

A insónia também pode ser um efeito adverso pelo que quando há problemas de sono deve-se optar 

por adesivos de 16 horas [29].  

 

1.6.2 Terapêutica não nicotínica de primeira linha 

1.6.2.1 Bupropiona 

A bupropiona, primeira terapêutica farmacológica não nicotínica licenciada para cessação 

tabágica, é um antidepressivo da família das feniletilaminas [36]. Apesar de não totalmente 

compreendido, pensa-se que o mecanismo de ação da bupropiona resulte da inibição da recaptação 

de dopamina e norepinefrina, e também do facto de ser um antagonista fraco dos recetores nicotínicos 

[28, 33].  

A bupropiona diminui os sintomas de abstinência, o desejo de fumar e reduz o ganho de peso 

após a cessação, pelo menos até o final do tratamento [34].  

A dosagem recomendada de bupropiona é de 150 mg duas vezes ao dia. Como as 

concentrações plasmáticas constantes de bupropiona são obtidas cinco a oito dias após o início do 

tratamento, os fumadores devem começar o tratamento uma semana antes de deixar de fumar [34].  

Os efeitos adversos mais comuns associados ao uso de bupropiona são insónia, dor de 

cabeça, boca seca, náuseas e ansiedade. No entanto, a insónia e a ansiedade também são sintomas da 

retirada do tabaco pelo que é difícil estabelecer uma relação com a bupropiona [34]. 

Reações adversas menos frequentes mas mais graves que têm diminuído a utilização deste 

medicamento incluem convulsões, depressão e tendências suicidas [36].  
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A bupropiona está contraindicada na anorexia nervosa, bulimia, tumor do sistema nervoso 

central, cirrose hepática ou doença bipolar. Além disso, o bupropiona não deve ser administrado a 

doentes que suspenderam abruptamente o consumo de álcool ou benzodiazepinas, ou que estão a 

tomar, ou pararam recentemente, inibidores da monoaminooxidase [33]. 

1.6.2.2 Varenciclina 

A varenciclina é um agonista parcial dos recetores nicotínicos α4β2 pelo que leva à libertação 

de dopamina como acontece com a nicotina, mas em menor quantidade diminuindo os sintomas de 

abstinência da cessação tabágica [28, 33].  

A terapêutica deve ser iniciada sete a catorze dias antes do dia estabelecido para a cessação 

tabágica [36]. É necessário uma titulação para minimizar os possíveis efeitos secundários e para isso 

do primeiro ao terceiro dia de tratamento deve-se tomar um comprimido de 0,5 mg, uma vez ao dia, 

do quarto ao sétimo dia, um comprimido de 0,5 mg, duas vezes ao dia, a partir do oitavo dia, um 

comprimido de 1mg, duas vezes ao dia por mais onze semanas [28].  

O efeito secundário mais comum são as náuseas, sendo o motivo pelo qual se faz a titulação 

quando se começa o tratamento [28, 33]. As cefaleias, a insónia e os pesadelos são outros dos efeitos 

secundários também presentes mas que vão desaparecendo com a continuação do tratamento [33]. 

Foram também notificados sintomas de depressão, podendo incluir ideia suicida e tentativa de 

suicídio [29].  

Segundo os estudos disponíveis, as taxas de abstinência com a vareniclina são superiores às 

conseguidas com os substitutos de nicotina e a bupropiona [28]. 

 

1.6.3 Terapêutica não nicotínica de segunda linha 

1.6.3.1 Nortriptilina  

A Nortriptilina é um antidepressivo tricíclico usado como medicamento de segunda linha na 

cessação tabágica [28]. O mecanismo de ação pelo qual atua na cessação tabágica ainda não é 

totalmente conhecido, no entanto, pensa-se que esteja relacionado com a substituição do efeito da 

nicotina e no combate da depressão resultante do tratamento [33].  

Deve ser iniciado com 25 mg/dia durante três dias, aumentando para 50 mg/dia durante 

quatro dias, seguido de 75 mg/dia durante doze semanas. Deve ser iniciado duas a três semanas antes 

da cessação [36].  

As reações adversas mais frequentes são a boca seca, sedação, distúrbios intestinais, visão 

turva, retenção urinária, cefaleias e taquicardia [36].  

 

1.6.3.2 Clonidina    

A clonidina é um agonista α2-adrenérgico que tem sido usado para tratamento da hipertensão 

e para a redução dos sintomas associados à privação do álcool e opiáceos, mas pensa-se que o seu 
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efeito no sistema nervoso central ajude no tratamento de sintomas de abstinência de nicotina, como 

ansiedade, agitação e desejo de fumar [28, 36].  

Para o tratamento recomenda-se a dosagem de 0,15 a 0,75 mg/dia, durante três a dez 

semanas, sendo necessária monitorização de modo a evitar os efeitos adversos [36]. 

Os efeitos adversos mais frequentemente descritos são hipotensão, secura de boca, 

sonolência, sedação, vertigens e diarreia e encontra-se contraindicado na gravidez [29]. 

 

1.6.4 Terapêuticas emergentes 

Os medicamentos para a cessação tabágica ainda existem em número limitado pelo que existe 

a necessidade de desenvolver novos medicamentos para essa indicação, com novos mecanismos de 

ação e que possam atuar de forma a evitar alguns efeitos decorrentes da cessação tabágica como o 

aumento de peso [28].  

Vários compostos estão em estudo como, por exemplo, o topiramato que pode ser útil para 

tratar a dependência do tabaco e pode limitar o ganho de peso. O topiramato é um anticonvulsivante, 

agonista dos recetores GABA (ácido gama-aminobutírico) e antagonista dos recetores de glutamato, 

que interfere na libertação de dopamina e serotonina. Embora os seus efeitos sobre o peso não sejam 

totalmente compreendidos, a dopamina e a serotonina podem ajudar na cessação, e está em estudo a 

sua utilização em monoterapia ou como complemento de outras terapias [28]. As dosagens de 

topiramato utilizadas em ensaios clínicos para cessação do tabagismo são de 200-300 mg por semana 

titulada durante cinco semanas e iniciadas uma a duas semanas antes da data de abandono [28].  

Outro composto em estudo para a cessação tabágica é a cisteína, um agonista parcial que se 

liga com alta afinidade no recetor nicotínico de acetilcolina α4β2, através do qual reduz os sintomas 

de abstinência e o desejo de fumar [39]. O regime de medicação utilizado pode diminuir a adesão à 

terapêutica devido ao grande número de comprimidos que se tem de tomar ao longo do dia. A 

dosagem utilizada nos estudos foi de seis comprimidos por dia, do primeiro ao terceiro dia, cinco 

comprimidos por dia do quarto ao décimo segundo dia, quatro comprimidos por dia do décimo 

terceiro ao décimo sexto dia, três comprimidos por dia do décimo sétimo ao vigésimo dia e dois 

comprimidos por dia do vigésimo primeiro ao vigésimo quinto dia, todos em doses divididas [28, 

39]. A cisteína parece ser menos eficaz que outros medicamentos já existentes mas poderá ser uma 

opção a considerar devido ao menor custo [39].  

Estes compostos parecem promissores para a cessação tabágica, mas são necessários mais 

estudos para comprovar a sua eficácia e segurança. No entanto, apresentam características 

interessantes para combater alguns dos efeitos adversos bem como características que os tornam 

adequados a determinado tipo de utente. 
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1.7 Tratamento não farmacológico 

As terapêuticas não farmacológicas podem ser uma componente adicional importante para a 

cessação tabágica ou também como tratamento alternativo. A acupuntura, apesar de não comprovado 

cientificamente, parece diminuir a vontade de fumar. A psicoterapia também pode ser útil no 

tratamento da cessação tabágica em especial quando associada a estados depressivos [36].  

 

1.8 Intervenção farmacêutica na prática clínica  

1.8.1 Intervenção breve 

A intervenção breve visa, através de uma abordagem curta (2-3 minutos) ou mais 

aprofundada (10 minutos), aconselhar os utentes a deixarem de fumar. Pode ser realizada por 

qualquer profissional de saúde, incluindo farmacêuticos, e prevê o cumprimento de cinco passos, 

designados os 5 A’s: 

 Abordar: questionar o utente sobre o consumo de tabaco e registar; 

 Aconselhar: aconselhar todos os fumadores a parar, indicando os benefícios de deixar de 

fumar; 

 Avaliar: avaliar a motivação e prontidão para parar de fumar. No caso de haver interesse em 

parar, continuar para os dois passos seguintes. A dependência da nicotina também deve ser 

avaliada, pois isso ajuda a orientar o tratamento; 

 Apoiar: ajudar na tentativa de deixar de fumar; 

 Acompanhar: monitorizar a evolução do processo, identificar e ajudar a resolver eventuais 

dúvidas ou dificuldades, evitar a recaída e consolidar o sucesso da cessação [29, 40].  

No caso de o fumador não estar motivado para deixar de fumar deve-se iniciar uma 

abordagem motivacional breve de acordo com a abordagem 5R’s: 

 Relevância dos benefícios: descrever os benefícios para si e para terceiros;  

 Riscos em continuar: identificar as consequências negativas do uso do tabaco; 

 Recompensas: identificar os benefícios de parar de fumar, reforçando os mais importantes, 

em particular para a sua saúde;  

 Resistências: identificar as barreiras ou obstáculos que possam comprometer a decisão de 

parar ou o seu sucesso, como, por exemplo, o medo de falhar ou o receio dos sintomas de 

privação; 

 Repetição: repetir a intervenção sempre que o fumador não motivado se apresentar ao 

profissional de saúde [29]. 

 

1.9 Conclusão   

As consequências associadas ao consumo do tabaco são hoje em dia do conhecimento geral, 

no entanto, os números do consumo de tabaco em Portugal e no mundo ainda são assustadores. A 
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cessação tabágica é a forma mais eficaz de diminuir o consumo e as consequências resultantes dele, 

e um bom aconselhamento por parte do farmacêutico pode ser essencial. Os farmacêuticos, devido à 

proximidade com o utente, têm a possibilidade de aconselhar e incentivar à cessação tabágica 

mostrando-lhes os benefícios da mesma.  

O folheto informativo elaborado neste âmbito parece ter chamado a atenção dos utentes pois 

após uma breve análise do mesmo colocavam questões e levavam-no consigo. Na elaboração do 

questionário, apesar de uma amostra relativamente pequena (100 utentes), foi possível fazer um 

estudo relativamente aos hábitos tabágicos, nível de dependência e principais barreiras à cessação 

tabágica, dos utentes da FSA. Com o questionário foi também possível fazer uma breve intervenção 

como a referida acima com o intuito de ajudar os utentes que fumam a deixarem de o fazer. Nos 

casos em que os utentes não se encontravam motivados para deixar de fumar, realizava uma 

abordagem motivacional de acordo com os cinco R’s e entregava o folheto informativo que também 

tem informação relativamente aos cinco R’s, nomeadamente, riscos do consumo do tabaco e 

benefícios da cessação.  

 

2. ValorMed – Importância da recolha de medicamentos  

2.1 Introdução  

A reciclagem dos medicamentos, assim como dos restantes resíduos urbanos, é de extrema 

importância quer para a saúde pública quer para o ambiente. A sensibilização para a reciclagem dos 

medicamentos deve ser incutida logo desde a infância e passada a todas as gerações.  

No decorrer do meu estágio realizei uma apresentação acerca da ValorMed (Anexo VI) e da 

sua importância para o ambiente e saúde pública, numa escola primária da cidade. A apresentação 

de Power Point que utilizei foi adaptada da ValorMed sendo que fiz diversas alterações de modo a 

adequá-la ao público-alvo, crianças dos 3 aos 10 anos. Desta forma tornei a apresentação mais 

simples, com bastantes imagens e com conteúdo que fosse acessível para as crianças em causa, pois 

algumas delas ainda não sabiam ler. Para além disso, e de forma a comunicar o melhor possível com 

elas e a tornar a apresentação mais interativa, utilizei embalagens de medicamentos e contentores da 

ValorMed para ficarem a conhecerem as diversas formas farmacêuticas e identificarem os 

contentores da ValorMed na farmácia.  

 Assim, a apresentação teve como principal objetivo alertar as crianças para a importância 

de reciclar os medicamentos, da utilização responsável dos medicamentos e incutir o hábito de 

entregar nas farmácias os resíduos de medicamentos que têm em casa.  

    



  

31 
 

2.2 ValorMed 

A ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, cuja principal atividade 

é a gestão de resíduos de embalagens através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e Medicamentos (SIGREM) [41, 42]. 

Através da ValorMed são recolhidos os resíduos de embalagens e medicamentos, 

nomeadamente, resíduos de medicamentos com prazo de validade caducado ou que já não são 

utilizados, materiais utilizados no seu acondicionamento e embalagem, como cartonagens vazias, 

folhetos informativos, frascos, blisters, bisnaga e ampolas. Também são recolhidos acessórios 

utilizados para facilitar a sua administração como as colheres, copos, seringas doseadoras e conta-

gotas e embalagens ainda com restos de medicamentos [41].  

Abrange não só os medicamentos de uso humano mas também medicamentos de uso 

veterinário e produtos veterinários vendidos nas farmácias comunitárias para animais domésticos, 

que são recolhidos através de farmácias comunitárias, ou no caso dos resíduos de embalagens de 

medicamentos e produtos de uso veterinário também recolhidos através de centros de receção 

veterinários [41].  

 

2.3 Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos  

O SIGREM (Figura 7) é garantido 

pela cooperação entre várias entidades: a 

indústria farmacêutica, as farmácias 

comunitárias e a ValorMed [41]. A indústria 

farmacêutica, que tem todo o conhecimento 

de produção, acondicionamento e 

embalagem de medicamentos, especifica 

todos os produtos e materiais que utiliza e 

coloca no mercado. Respeitando o princípio 

poluidor-pagador e responsabilidade ambiental, pagam uma prestação financeira por cada 

embalagem colocada no mercado em cada ano [43]. 

As farmácias comunitárias e centros de receção veterinários recolhem os medicamentos dos 

consumidores e explorações pecuárias, respetivamente [42, 43].  

No caos das farmácias comunitárias, quando os contentores ficam cheios são selados, 

pesados e entregues aos distribuidores de medicamentos e depois transportados para um Centro de 

Triagem por um operador de gestão de resíduos [43].  

No Centro de Triagem os resíduos são separados, sendo que o papel, plástico e vidro vão 

para a centros de reciclagem enquanto os restantes resíduos vão para gestores de resíduos autorizados 

responsáveis pelo seu tratamento para serem incinerados com valorização energética [43].  

Figura 7 - Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e Medicamentos [42] 
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2.4 Importância da devolução dos medicamentos à farmácia  

 A devolução dos resíduos de embalagens e de medicamentos à farmácia é importante para a 

saúde pública pois contribui para a segurança dos cidadãos, reduz o risco de consumo de 

medicamentos fora da validade e de automedicação indevida mas também para a preservação do 

meio ambiente e segurança dos animais [44].   

Os medicamentos, bem como os seus resíduos, podem ter efeitos devastadores para o 

ambiente, animais e seres humanos quando a sua eliminação não é feita de forma adequada [45].  

Muitos medicamentos têm sido detetados nas águas, afetando recursos hídricos e animais aquáticos, 

e no solo [44]. 

A poluição resultante de medicamentos para uso humano, pode decorrer da sua normal 

utilização, devido aos metabolitos ou parte da substância ativa libertados na excreção ou da lavagem 

após a aplicação dérmica, bem como da sua eliminação incorreta no lavatório, constituindo estes os 

maiores problemas, até mais do que as descargas de locais de produção. Para medicamentos 

veterinários, a criação intensiva de animais e a aquicultura podem resultar em libertações 

significativas de produtos farmacêuticos no meio ambiente. O estrume e as lamas, devido ao facto 

de ainda poderem conter compostos ativos, pode contaminar a terra [44]. 

Vários animais tem sido afetados pelo impacto dos medicamentos, nomeadamente, peixes e 

aves [44]. Foram detetado peixes machos feminizados e com reduzida produção de esperma em águas 

em que foram detetadas substâncias presentes nas pílulas concecionais [46]. Medicamentos 

antidepressivos também foram detetados nas águas e como atuam modulando os neurotransmissores 

serotonina, dopamina e norepinefrina, os invertebrados aquáticos que possuem transportadores e 

recetores sensíveis à ativação por esses produtos farmacêuticos são potencialmente afetados, na 

reprodução, metabolismo e comportamento [47].   

Outro facto importante está relacionado com o uso/eliminação indevida dos antibióticos. A 

exposição ambiental a antibióticos pode levar a resistências tornando mais difícil e em alguns casos 

impossível, o tratamento de infeções bacterianas, pois as bactérias tornam-se resistentes [45]. 

A grande maioria dos dados encontrados são relativamente às águas pois os solos não são 

tão monitorizados sendo difícil ainda compreender os reais efeitos dos medicamentos nos solos. No 

entanto, é importante a realização de mais estudos, especialmente nos solos, quanto ao impacto dos 

medicamentos pois apesar do vasto conhecimento dos efeitos terapêuticos dos medicamentos ainda 

pouco se sabes quanto à exposição a longo prazo e os efeitos da sua acumulação no ambiente 

juntamente com outros compostos [44].  
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2.5 Conclusão   

Os medicamentos e os seus resíduos podem ter um impacto bastante negativo no meio 

ambiente pelo que a ValorMed tem um papel essencial na sustentabilidade ambiental e da saúde 

pública. 

A importância da reciclagem de resíduos urbanos, por norma, é transmitida às crianças desde 

cedo, o que não acontece com os medicamentos. Apesar de algumas crianças já terem conhecimento 

de que deveriam entregar os medicamentos na farmácia, constatei que a maioria ainda não sabiam 

que o deveria fazer. Durante a apresentação as crianças foram bastante participativas e no final senti 

que tinham entendido a mensagem que pretendia passar pois já sabiam quais as embalagens que 

deveriam ser entregues na farmácia, ficando também com um pequeno conhecimento das várias 

formas farmacêuticas existentes.  

 Assim, através do contacto com as crianças é possível sensibilizar para a recolha dos 

medicamentos na farmácia nas gerações mais novas e até conseguir que chegue às gerações mais 

velhas. 

3. A pele dos bebés – Cuidados diários e problemas dermatológicos mais comuns  

3.1 Introdução  

O nascimento de um filho é sempre um início de uma aventura. 

Na farmácia fui-me apercebendo muitas vezes das dúvidas, medos e preocupações dos jovens 

pais. Os motivos de grande parte dessas questões prendem-se com o cuidado a ter com a pele do bebé 

e a resolução de pequenas alterações que aparecem no dia-a-dia: “O bebé tem crosta láctea, o que 

fazer?”; “Apareceram manchas vermelhas e a escamar, o que são?”; “O rabinho está sempre assado, 

como posso melhorar?”. 

Todas estas questões interessaram-me bastante. Desta forma, resolvi aprofundar este tema e 

elaborar um documento (Anexo VII) que ajudasse os pais a esclarecer algumas dúvidas de uma 

forma fácil, simples e diretamente associadas à farmácia. 

Assim, neste manual são descritas os problemas dermatológicos mais comuns nos bebés e as 

formas de os prevenir, para além, claro está do tratamento adequado quando necessário. Para além 

disso, e porque está intimamente relacionado, estão ainda descritos os cuidados diários que se devem 

ter com a pele dos bebés, essenciais para a prevenção destes problemas de pele. 

 

3.2 Características da pele dos bebés  

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, funcionando como uma barreira 

multifuncional entre o corpo e o ambiente externo. Regula a temperatura corporal, protege os tecidos 

subjacentes contra traumas, toxinas e radiação ultravioleta, mantêm a homeostasia de água e 

eletrólitos e sintetiza vitamina D [48, 49].  
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A pele é constituída por diferentes camadas, a epiderme, que é a camada mais externa, a 

derme e a hipoderme, a camada mais interna. A função de barreira da pele é assegurada em grande 

parte pela epiderme, que serve como primeira linha de defesa estrutural e funcional contra a 

desidratação, substâncias químicas, agressão física e microrganismos. A importante função protetora 

e reguladora da barreira da pele reside principalmente no estrato córneo, a camada superior da 

epiderme [50].  

Nos primeiros dias de vida, a pele do recém-nascido sofre vários processos de adaptação 

devido à transição do ambiente uterino para o meio exterior. Embora aparente ser perfeita, a pele do 

recém-nascido é estrutural e funcionalmente imatura em comparação com a pele adulta [50].  

A pele dos bebés apresenta uma camada protetora muito fina, corneócitos de menor tamanho 

e uma conexão derme/epiderme mais fraca [50]. A pele após o nascimento é consideravelmente mais 

seca que a pele adulta, no entanto durante o 

primeiro mês de vida esta diferença é revertida e 

a pele infantil torna-se mais hidratada, mesmo 

com uma baixa concentração do fator natural de 

hidratação (Figura 8). Este facto pode estar 

relacionado com a espessura e estrutura do estrato 

córneo (EC) pois a água pode ficar retira nas 

lacunas ou com as elevadas taxas de descamação 

[51]. A capacitância da pele, a perda de água 

transepidérmica e as taxas de absorção-reabsorção de água também são mais elevadas ao longo do 

primeiro ano de vida [51, 52]. O pH da superfície da pele do recém-nascido é maior do que do adulto 

pois o manto ácido protetor ainda está em desenvolvimento [49]. Como resultado, a função barreira 

fica limitada tornando a pele menos resistente do que a dos adultos e especialmente sensível a 

influências químicas, físicas e microbianas, que conjugado com o facto de ter uma maior área de 

superfície (em proporção ao volume corporal) que o adulto faz com que as substâncias que entram 

em contacto com a pele do bebé sejam absorvidas mais facilmente e penetrem nas camadas mais 

profundas [48-50].  

A pele do bebé é também mais suscetível aos danos induzido pela radiação ultravioleta 

devido ao menor teor de melanina da epiderme [48]. 

Estas diferenças fisiológicas na pele do bebé tornam necessário um cuidado diário especial 

com a sua pele, nomeadamente, a limpeza e hidratação pois permitem a manutenção da barreira da 

pele [51]. 

Figura 8 - Propriedades de hidratação da pele infantil (a) 

e pele adulta (b) [51] 
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3.3 Cuidados diários  

Os cuidados diários com a pele são importantes para preservar a integridade da pele, através 

da manutenção da estrutura e função de barreira e incluem produtos para limpeza, hidratação e 

cuidados específicos [48].  

O banho é recomendado 2 a 3 vezes por semana com a água a uma temperatura de 37-38 ° 

C e o ambiente com temperatura superior a 22 ° C. A duração de banho não deve ser superior a 5-10 

minutos. Quando se utiliza um produto de lavagem este deve ser leve, não alterar o pH normal da 

superfície da pele nem causar irritação na pele e nos olhos [50].  

Os produtos de limpeza existentes são os sabões e os syndets. Os sabões são uma mistura de 

ésteres de ácidos gordos, têm bom efeito detergente, bom poder emulsionante e produzem bastante 

espuma. No entanto, o seu pH alcalino pode destruir a camada superficial lipídica da pele do bebé, 

levando ao ressequimento cutâneo excessivo, por isso, devem ser evitados. Os syndets, também 

chamados detergentes sintéticos, não têm as desvantagens do sabão e podem ser uma boa escolha. 

São compostos por agentes tensioativos com bom efeito detergente, têm pH neutro ou ligeiramente 

ácido, fazem pouca espuma e provocam pouca irritação. Os agentes de limpeza ideais devem ser 

líquidos, suaves, sem sabão, sem fragrância, com pH neutro ou ligeiramente ácido, que não irrite a 

pele nem os olhos do bebé e não altere o manto ácido protetor da superfície cutânea [53].  

Quanto aos champôs normalmente contêm agentes anfotéricos, não iónicos. Enquanto o 

cabelo é curto, fino e frágil, não é necessário usar champô, e o mesmo produto pode ser utilizado 

para o corpo e o cabelo. No entanto, quando se opta por utilizar um champô, este deve ser suave, 

levemente detergente, com pH próximo ao da lágrima, para não provocar ardência nem irritação nos 

olhos nem na pele, e não deve agredir o couro cabeludo, que é frágil na infância [53]. 

Para a hidratação utilizam-se emolientes que amaciam e restauram a elasticidade e 

homeostasia da pele e evitam a perda transepidérmica de água. Deixam um filme lipídico que 

preenche os espaços entre os corneócitos, o que facilita a sua adesão ao nível do estrato córneo. Têm, 

portanto, propriedades humectantes e oclusivas (impedem que a água evapore). Os emolientes 

hidratam a pele, protegem a integridade do estrato córneo e da barreira cutânea e retêm a água para 

evitar a sua a perda. Os emolientes podem ser aplicados após um banho [53].  

O uso de toalhetes de limpeza para ajudar na limpeza tem aumentado nos últimos anos e 

apesar dos primeiros toalhetes de limpeza provocarem irritação e o desenvolvimento de dermatite de 

contato alérgica, os que existem atualmente já são mais suaves. As formulações mais recentes não 

contêm álcool e incluem surfactantes suaves para diminuir a tensão superficial. Também incluem um 

conservante, um composto para melhorar o deslizamento em toda a pele para minimizar o dano de 

fricção (por exemplo, dimeticone) e têm um pH de aproximadamente 5,5. Os toalhetes com uma ação 
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tampão podem impedir um aumento do pH da superfície da pele na região da fralda e ajudar a reduzir 

a atividade enzimática fecal que causa dermatite na fralda [54].  

O pó de talco absorve a humidade e reduz o atrito. No entanto, o pó de talco não é 

recomendado para uso na área de fraldas porque as partículas inaladas podem levar a complicações 

respiratórias. Além disso, esses produtos podem promover o crescimento de bactérias e Candida sp. 

e piorar a dermatite da fralda [54].  

 

3.4 Problemas dermatológicos mais comuns nas crianças 

3.4.1Dermatite seborreica infantil – crosta láctea  

A dermatite seborreica infantil (DSI) é um distúrbio 

inflamatório e descamativo da pele, muito comum em 

bebés, surgindo entre as primeiras semanas e os seis meses 

após o nascimento [55, 56]. Caracteriza-se pelo 

aparecimento de pequenas escamas oleosas e amareladas, 

nas zonas com maior produção de sebo, nomeadamente, 

couro cabeludo, onde forma uma espécie de tampa daí se 

denominar esta condição de crosta láctea (Figura 9). Nos 

casos mais graves surge nas orelhas e noutras regiões do 

corpo [55, 57]. A DSI não é dolorosa para o bebé nem causa 

prurido, geralmente resolve-se espontaneamente e não é 

contagiosa [57].  

Não se conhece ainda a causa exata desta condição, mas vários fatores podem estar 

envolvidos, nomeadamente, uma interação entre a suscetibilidade individual, a proliferação da 

levedura Malassezia furfur e a disfunção das glândulas sebáceas relacionada com a influência de 

hormonas maternas [56]. Essas hormonas serão responsáveis por uma produção invulgar de sebo 

pelas glândulas sebáceas anexas aos folículos pilosos e capilares. Este excesso de sebo não só 

estimula o desenvolvimento de células novas como também junta as células mortas, formando 

escamas e crostas. A crosta láctea manifesta-se quando o óleo produzido pelas glândulas sebáceas 

seca e se transforma numa película gordurosa. Esta crosta vai obstruir os canais sebáceos que 

produzem ainda mais óleo na tentativa de desobstruir os canais, piorando o problema [57].  

A DSI não necessita de tratamento pois desaparece espontaneamente, no entanto, devido ao 

aspeto e por vezes ao mau cheiro pode realizar-se um tratamento [55, 56]. Nos casos em que a DSI 

é leve, recomenda-se a aplicação de cremes emolientes ou óleos para suavizar as escamas e a lavagem 

com champô para bebés, seguido de escovagem suave de modo a retirar as escamas mas sem 

provocar lesão [56, 57].  

Figura 9 - Crosta láctea [55] 
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A utilização de azeite é controversa pois pode tornar o ambiente propício para o 

desenvolvimento de Malassezia furfur [57]. Nos casos mais graves ou persistentes, pode ser 

necessário a utilização de antimicóticos tópicos, como o cetoconazol (que mostrou ser seguro para 

lactentes) ou até antibióticos nos casos em que ocorra infeção [56, 57].  

 

3.4.2 Dermatite atópica 

A dermatite atópica (DA), também designada eczema atópico, é uma inflamação crónica da 

pele, recidivante, muito comum em crianças. Afeta 10 a 20% dos bebés e crianças em todo o mundo 

sendo que cerca de 85% dos casos são diagnosticados antes dos cinco anos [58, 59]. Caracteriza-se 

por pele seca, rachada ou escamosa, com manchas vermelhas ou acastanhadas e prurido, que ocorre 

principalmente à noite [59]. Clinicamente, na fase aguda surgem manchas escamosas vermelhas e na 

fase crónica, espessamento da pele. O eczema geralmente surge no rosto, sobretudo nas bochechas 

mas também junto às orelhas e nas dobras dos joelhos e cotovelos [58, 59].  

Em grande parte das crianças diagnosticadas com DA, identifica-se uma história familiar de 

atopia como asma, rinite alérgica e DA [60].  

As crianças com dermatite atópica com início precoce têm maior probabilidade de serem 

sensibilizadas a um ou mais alergénios, como alergénios alimentares, ou animais de estimação [60].  

 

3.4.2.1 Fatores desencadeantes 

Existem muitos fatores que podem contribuir para as exacerbações da DA. Estes devem ser 

identificados e se possível, eliminados. Os desencadeantes comuns podem incluir sabonetes e 

detergentes ásperos, fragrâncias, suor, alergénios alimentares (leite de vaca, ovos, frutos secos), 

alergénios presentes no ar, infeções, mudanças bruscas de temperatura, ambientes com baixa 

humidade, alterações emocionais e contacto com algumas fibras [60]. 

 

3.4.2.2 Patogénese 

A patogénese da DA é complexa e multifatorial e resulta da disfunção da barreira cutânea 

devido a fatores ambientais, genéticos e imunes [59].  

A perda de função no gene FLG (que codifica a proteína de barreira epidérmica filagrina) 

está associada à disfunção da barreira da pele e consequentemente à DA [58]. A filagrina é uma 

proteína epidérmica essencial para a formação do EC, bem como para a formação de metabolitos 

intracelulares que contribuem para a hidratação do EC e pH da pele, pelo que, tem um papel crucial 

na integridade da barreira da pele [59]. A produção inadequada de filagrina leva à diminuição do 

fator hidratante natural e aumento da permeabilidade epidérmica. A diminuição da quantidade de 

água na pele leva à xerose e consequentemente ao aparecimento de prurido [58]. A alteração do pH 

torna a pele mais suscetível ao crescimento excessivo de bactérias. A barreira epidérmica alterada 
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permite a penetração de alergénios ambientais através da pele, facilitando a interação dos alergénios 

com as células apresentadoras de antígenos locais e as células efetoras levando à sensibilização de 

IgE (imunoglobulina E) [59]. Os defeitos de FLG também foram associados a taxas aumentadas de 

asma, rinite alérgica e DA mais grave que persiste na infância tardia e na idade adulta [61].  

Fatores ambientais, como a temperatura, a humidade e os produtos utilizados para a lavagem, 

podem agravar ainda mais a perda da função de barreira [62].  

 

3.4.2.3 Terapêutica farmacológica e não farmacológica  

A abordagem terapêutica na dermatite atópica deve-se focar em quatro componentes 

principais, que são as manifestações específica de DA: manutenção de cuidados com a pele, para 

reparar e manter uma barreira de pele saudável; medicamentos anti-inflamatórios tópicos, para 

suprimir a resposta inflamatória; controlo do prurido; evitar e tratar infeções [58].  

3.4.2.3.1Terapêutica não farmacológica  

O principal objetivo da terapêutica não farmacológica é evitar as fases ativas da DA. Os 

cuidados com a pele são fundamentais para controlar a DA pois ajudam a manter e a reparar a função 

de barreira da pele [58, 60].  

O banho a cada 2 a 3 dias com aplicação subsequente de hidratante aumenta o teor de 

hidratação da pele. O uso de água morna, um produto lavante suave (sem fragância) e a limitação da 

duração do banho podem impedir a desidratação da pele [58, 63]. A limpeza também pode remover 

bactérias da superfície da pele [58].  

Para além da limpeza, a hidratação também é essencial pois alivia o desconforto associado à 

xerose, ajuda a reparar a barreira da pele e reduz a necessidade de intervenções farmacológicas. O 

hidratante para pele atópica não deve conter fragrância e o menor número possível de conservantes 

é aconselhado. O seu uso regular é fundamental para o cuidado da pele atópica e pode prolongar as 

fases inativas [58]. 

3.4.2.3.2 Terapêutica farmacológica 

Durante as fases ativas da DA, a hidratação não será suficiente pois existe uma reação 

inflamatória exacerbada sendo necessário diminuir a inflamação, minimizar a erupção cutânea e 

reduzir o prurido. Para isso, é necessária a utilização de anti-inflamatórios tópicos como os 

corticosteroides ou os inibidores tópicos da calcineurina [61].  

Os corticosteroides correspondem ao tratamento de primeira linha sendo que os de menor 

potência, como a hidrocortisona, são os mais utilizados e os únicos que devem ser utilizados na região 

do rosto. Nos casos mais graves de DA e nas zonas do tronco e extremidades poderá ser utilizado um 

corticosteróide de potência moderada [63]. Geralmente, os corticosteroides de elevada potência não 

são utilizados pois existe um maior risco de desenvolver efeitos adversos, tendo de haver uma 

monitorização próxima. Os efeitos adversos descritos são risco de atrofia cutânea, estrias e absorção 
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sistêmica com supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. No entanto, quando utilizados de 

forma adequada, são eficazes e seguros [58, 61].  

Os inibidores tópicos da calcineurina são imunossupressores tópicos que inibem a 

calcineurina na pele, bloqueando a activação precoce de células T e a libertação de substâncias 

inflamatórias. Estão atualmente disponíveis dois compostos: tacrolimus a 0.03% e 0.1% e 

pimecrolimus a 1%. Ambos são aprovados como terapia de segunda linha para a DA moderada a 

grave [58]. Os inibidores tópicos da calcineurina têm efeitos adversos diferentes dos corticosteróides 

tópicos, nomeadamente, queimadura e irritação cutânea e o facto de serem mais caros que o 

corticosteroides tópicos. Para além disso, a Food and Drug Administration emitiu um alerta 

relativamente a um potencial risco de cancro com a medicação [63]. 

Os anti-histamínicos orais podem ser utilizados para diminuir o prurido sendo que os anti-

histamínicos com efeito sedativo como difenidramina e hidroxizina podem ser úteis pois as crianças 

com prurido associado à DA têm dificuldade em dormir. Os antibióticos também podem ser 

utilizados quando ocorre infeção por Staphylococcus aureus [63].  

 

3.4.3 Dermatite de contacto 

A dermatite de contacto é um processo inflamatório que afeta a superfície da pele, resultante 

do contacto com agentes químicos, físicos e/ou bióticos e que lesiona a pele. Dependendo do 

mecanismo patogénico envolvido pode desenvolver-se uma dermatite de contacto irritativa ou 

alérgica. A dermatite de contacto alérgica ocorre geralmente depois dos 2/3 anos (às vezes, seis 

meses), enquanto a dermatite de contato irritativa pode desenvolver-se desde o nascimento [64].  

A dermatite de contacto alérgica resulta da exposição progressiva a agentes sensibilizantes e 

da imaturidade do sistema imune. As pernas, pés, mãos e rosto são os locais mais frequentemente 

afetados pela dermatite de contacto alérgica podendo se espalhar para outros locais, e é causada 

principalmente por metais, calçado, medicamentos tópicos e cosméticos [64].  

A dermatite de contacto irritativa resulta do contacto com substâncias irritantes (químico 

alcalino ou ácido) que causam danos diretos no EC causando uma alteração no pH ou lipídos 

celulares. Como resultado, há a libertação localizada de citoquinas pró-inflamatórias e 

desenvolvimento de uma dermatite eczematosa, que se caracteriza por pápulas e placas bem 

demarcadas, eritematosas e, por vezes, foliculares localizadas na área de contato [64, 65]. A forma 

mais comum de dermatite de contacto irritativa é a dermatite da fralda, no entanto outras formas de 

dermatite de contacto irritativa também podem ocorrer, como por exemplo, dermatite de fricção 

devido à roupa ou dermatite resultante do contacto com cosméticos agressivos [64].  

No tratamento da dermatite de contato pode-se utilizar corticosteroides tópicos ou sistémicos 

dependendo da gravidade, mas o mais importante é evitar o contato com as substâncias irritantes ou 

que possam ter causado a reação alérgica. Na fase aguda, recomenda-se a utilização de cremes 
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emolientes e corticosteroides tópicos de baixa potência. Nos casos crónicos, pode ser necessário 

utilizar corticosteroides mais potentes, bem como os cremes hidratantes [64].  

  

3.4.3.1 Dermatite da fralda 

A dermatite da fralda (DF), uma forma de dermatite de contacto irritativa, é uma das 

condições mais comuns nas crianças e pode afetá-las desde os primeiros meses de vida até deixarem 

de usar fralda [66].  

 As áreas afetadas são as nádegas, a área perianal, os órgãos genitais, as coxas internas e a 

cintura. Em estágios iniciais, aparece como eritema leve em áreas localizadas numa escala mínima 

mas pode progredir para eritema moderado, com o aparecimento de pápulas nas duas partes da área 

de fraldas que causa desconforto e dor. Nos casos mais graves exibem pápulas, pústulas e erosão da 

pele com feridas abertas. A representação visual da gravidade da DF é apresentada na Figura 10 

[66].  

A DF ocorre quando a exposição prolongada da pele a fatores que são característicos da área 

da fralda, incluindo humidade excessiva, fricção, alto pH e alta atividade enzimática, compromete a 

função de barreira epidérmica [67]. A maceração (humidade excessiva) do EC, devido à urina, é 

provavelmente o fator predisponente mais crítico correlacionado com a gravidade da dermatite [66, 

67]. A humidade excessiva do EC aumenta a suscetibilidade ao atrito entre a pele e o tecido da fralda, 

o que pode causar danos físicos ao EC e comprometer a função de barreira epidérmica. Além disso, 

as ureases fecais catalisam a degradação da ureia para amónia, o que aumenta o pH da superfície da 

pele. Este aumento no pH contribui para a atividade das enzimas fecais, proteases, ureases e lipases, 

que são altamente irritantes para a pele, levando à rutura da barreira epidérmica da pele. Essas 

enzimas aumentam a permeabilidade aos sais biliares e outros potenciais irritantes [66]. Quanto 

maior o número de movimentos intestinais maior a frequência de DF [67].  

Os lactentes alimentados com amamentação parecem ser menos propensos a desenvolver 

dermatite de fraldas moderada a severa em comparação com lactentes alimentados com fórmulas  

[67].  

A prevenção é o fator mais importante na DF. A rotina mais eficaz para evitar o seu 

desenvolvimento envolve mudanças frequentes de fraldas para reduzir a exposição à urina e fezes 

sob oclusão. A exposição das nádegas ao ar durante o maior tempo possível reduz a duração do 

contato direto da pele com a superfície do tecido molhado e reduz o atrito. Uma fralda fresca deve 

ser colocada após cada micção ou defecação [66].  

Figura 10 - Severidade da dermatite da fralda: (A) - leve, (B) - suave, (C) - moderada, (D) - moderada a severa, (E) – 

severa [66] 
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Para ajudar a reduzir o risco de início da DF ou degradação adicional, se a barreira da pele 

já estiver comprometida, devem ser evitadas abordagens agressivas, como o uso de produtos de 

limpeza agressivos. A aplicação de cremes barreira em cada mudança de fralda é recomendada como 

uma medida preventiva e para o tratamento da DF leve a moderado. Os cremes barreira formam um 

filme lipídico na superfície da pele e protegem do contacto com a humidade e irritantes. A maioria 

dos produtos contém óxido de zinco (ZnO), petrolatum (vaselina) ou ambos como ingredientes 

ativos. Debaixo deste filme protetor, a pele ferida pode curar e é protegida do contacto com urina, 

fezes e produtos irritantes. Durante as mudanças das fraldas, a remoção completa da barreira de 

creme ou pomada não é necessária de forma a evitar lesões adicionais na pele. A falta de uso de 

creme barreira e uma baixa frequência de mudanças da fralda estão entre os fatores associados a DF 

recorrente [66].  

Nos casos moderados a severos, os corticosteroides tópicos e os medicamentos antifúngicos 

tópicos podem ser prescritos para tratamento e aplicados sob o creme barreira. Quando se suspeita 

do crescimento de fungos deve-se utilizar um antifúngico sendo que os mais frequentemente 

utilizados são a nistatina ou miconazol numa formulação com óxido de zinco, especialmente quando 

dura mais do que alguns dias [66]. Os corticosteroides tópicos de baixa potência, como a 

hidrocortisona, são usados para reduzir a inflamação e devem ser aplicados duas vezes por dia com 

moderação nas áreas afetadas antes de qualquer creme de barreira. Os corticosteroides tópicos não 

devem ser utilizados por mais de 2 semanas [67]. Os cremes contendo corticosteroides de média e 

alta potência em combinação com o tratamento antifúngico (nistatina-triamcinolona, dipropionato de 

clotrimazol e betametasona) não são considerados apropriados para tratamento a DF leve a moderado 

e não devem ser utilizados para evitar possíveis efeitos laterais. Se envolver uma infeção bacteriana 

pode-se utilizar antibióticos tópicos [66].  

 

3.5 Conclusão  

 Os problemas de pele descritos são os mais comuns nos bebés e por isso aqueles que mais 

vezes surgem para aconselhamento na farmácia. Mais do que descrever os problemas dermatológicos 

é importante indicar formas de os prevenir e tratar. 

Era meu objetivo que este manual fosse um auxílio para pais, avós e cuidadores. Acredito 

que pais mais informados têm filhos mais saudáveis. Ninguém melhor que o farmacêutico, o 

profissional mais próximo e acessível, para aconselhar e ajudar. Foi gratificante verificar que este 

manual cativava e agradava aos pais assim como os outros utentes. 
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Conclusão  

Os seis meses de estágio na FSA contribuíram significativamente para a minha formação 

pois permitiram-me consolidar conhecimentos adquiridos durante o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e aplicá-los no contacto com os utentes. Para além disso, foram também essenciais 

para o meu sentido de responsabilidade, autonomia e desenvolvimento da comunicação. 

As formações realizadas também foram importantes para a aquisição de conhecimento e para 

a compreensão de como deve ser feito o atendimento de forma a prestar o melhor serviço. 

 Os projetos desenvolvidos no decorrer do estágio são de extrema importância tanto para o 

estagiário como para os utentes. Através destes projetos o farmacêutico pode intervir de uma forma 

diferente, mais criativa e ativa, junto da população e contribuir para a sua saúde e bem-estar, que é o 

seu principal objetivo. 
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Anexos 

Anexo I - Lista de DCIs identificadas como MNSRM [10] 

DCI / Nome 

Genérico 

Nome do Medicamento Forma Farmacêutica Dosagem 

Ácido 

acetilsalicílico 

Aspirina Mille Comprimido revestido 1000 mg 

Ácido fusídico Fucidine Creme 20 mg/g 

Ácido fusídico Fucidine Pomada 20 mg/g 

Ácido fusídico Nadiclox 2% pomada Pomada 20 mg/g 

Ácido salicílico + 

Fluorouracilo 

Verrucare Solução cutânea 100 mg/ml + 5 

mg/ml 

Ácido salicílico + 

Fluorouracilo 

Verrumal Solução cutânea 100 mg/ml + 5 

mg/ml 

Amorolfina Locetar EF Verniz para as unhas 

medicamentoso 

50 mg/ml 

Amorolfina Sinibal Verniz para as unhas 

medicamentoso 

50 mg/ml 

Butilescopolamina 

+ Paracetamol 

Buscopan Compositum N Comprimido revestido 10 mg + 500 

mg 

Cetotifeno Lidina Colírio, solução 0.125 mg/0.5 

ml 

Ciclopirox Ciclopirox Polichem Solução para pulverização 

cutânea 

10 mg/ml 

Floroglucinol + 

Simeticone 

Normatal Cápsula 62.23 mg + 

133 mg 

Fluticasona Flonaze Suspensão para 

pulverização nasal 

50 µg/dose 

Hidrocortisona Hidrocortisona 

Bluepharma 

Creme 10 mg/g 

Hidrocortisona Pandermil Creme 10 mg/g 

Hidrocortisona Pandermil Pomada 10 mg/g 

Ibuprofeno Brufen Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Ibuprofeno Algik Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Ibuprofeno Alter Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Ibuprofeno Azevedos Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Ibuprofeno Cinfa Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Ibuprofeno Farmoz Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Ibuprofeno Labesfal Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Ib-u-ron Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Ibuprofeno Nurofen Musc Comprimido revestido 400 mg 

Ibuprofeno Nurofen 400 Comprimido revestido 400 mg 

Ibuprofeno Spidifen EF Comprimido revestido por 

película 

400 mg 
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Ibuprofeno Trifene 400 Comprimido revestido por 

película 

400 mg 

Paracetamol + 

Pseudoefedrina 

Paracetamol + 

Pseudoefedrina  Chanelle 

Comprimido 500 mg + 30 

mg 

Picetoprofeno Picalm Creme 18 mg/g 

Picetoprofeno Picalm Solução para pulverização 

cutânea 

20 mg/ml 

Picetoprofeno Zemalex Creme 18 mg/g 

Picetoprofeno Zemalex Solução para pulverização 

cutânea 

20 mg/ml 

Ulipristal Ellaone Comprimido 30 mg 

DCI / Nome 

Genérico 

Nome do Medicamento Forma Farmacêutica Dosagem 
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Anexo II - Folheto informativo “Cessação tabágica” 
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Anexo III - Questionário “Cessação tabágica”  
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Anexo IV - Dados epidemiológicos da FSA 
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Sexo

Feminino

Masculino

Figura 4 - Gráfico relativo à pergunta nº2 

30%

70%

Sim

Não

Fuma?

Figura 5 - Gráfico relativo à pergunta nº3 

Figura 3 - Gráfico relativo à pergunta nº1 
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18%

82%

Já alguma vez teve a tentação de 

voltar a fumar?

Sim

Não

Figura 16 - Gráfico relativo à pergunta nº6 

60%

40%

Nunca fumou

Já fumou mas

deixou de fumar

Nunca fumou ou já fumou 

mas deixou de fumar?

Figura 14 - Gráfico relativo à pergunta nº4 

55%

9%

36%

Se deixou de fumar porque o fez?

Questões de

saúde

Questões

financeiras
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Figura 15 - Gráfico relativo à pergunta nº5 
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Figura 17 - Gráfico relativo à pergunta nº7 
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Figura 19 - Gráfico relativo à pergunta nº9 

Figura 18 - Gráfico relativo à pergunta nº8 
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Figura 20 - Gráfico relativo à pergunta nº10 
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Figura 21 - Gráfico relativo à pergunta nº11 
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Anexo V - Teste de Fagerström (adaptado) [29] 
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Anexo VI - Apresentação “ValorMed” (Adaptada) [68] 
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Anexo VII - Manual “A pele dos bebés - Cuidados diários e problemas dermatológicos mais 

comuns”  
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