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Resumo 

No âmbito da unidade curricular de Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, realizei o meu estágio profissionalizante em 

farmácia comunitária na Farmácia da Praia, na Póvoa de Varzim. Este estágio teve a duração de 

quatro meses, tendo decorrido de 1 de março a 16 de julho de 2017. 

O seguinte relatório pretende descrever a experiência resultante deste período de estágio, estando 

dividido em duas partes. Na primeira parte, encontra-se uma descrição das atividades realizadas na 

Farmácia da Praia durante o estágio. A segunda parte refere-se aos projetos desenvolvidos durante o 

estágio, sendo estes a fotoproteção e a cessação tabágica.  

  



v 

 

Índice 

 

Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio ................................................... 1 

1.  Introdução ........................................................................................................................................... 1 

2.  Farmácia da Praia .............................................................................................................................. 1 

2.1.  Localização e horário de funcionamento ....................................................................................... 1 

2.2.  Espaço exterior .............................................................................................................................. 1 

2.3.  Espaço interior ............................................................................................................................... 2 

2.4.  Recursos humanos ......................................................................................................................... 4 

2.5.  Sistema informático ....................................................................................................................... 4 

3.  Gestão da farmácia ............................................................................................................................. 5 

3.1.  Gestão de stocks............................................................................................................................. 5 

3.2.  Aquisição de produtos ................................................................................................................... 5 

3.3.  Receção e verificação de encomendas ........................................................................................... 6 

3.4.  Armazenamento ............................................................................................................................. 7 

3.5.  Devoluções .................................................................................................................................... 7 

3.6.  Controlo de prazos de validade ...................................................................................................... 8 

4.  Dispensa de medicamentos e produtos de saúde .............................................................................. 8 

4.1.  Medicamentos sujeitos a receita médica ........................................................................................ 8 

4.1.1.  Receita médica ........................................................................................................................ 9 

4.1.2.  Medicamentos genéricos ....................................................................................................... 11 

4.1.3.  Psicotrópicos e estupefacientes ............................................................................................. 11 

4.1.4.  Regimes de comparticipação ................................................................................................ 12 

4.1.5.  Faturação ............................................................................................................................... 12 

4.2.  Medicamentos não sujeitos a receita médica ............................................................................... 13 

4.3.  Dispositivos médicos ................................................................................................................... 13 

4.4.  Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial ..................................................... 14 

4.5.  Produtos cosméticos e de higiene corporal .................................................................................. 14 

4.6.  Medicamentos e produtos veterinários ........................................................................................ 15 

4.7.  Medicamentos e produtos homeopáticos ..................................................................................... 15 

4.8.  Medicamentos manipulados......................................................................................................... 15 

5.  Prestação de serviços farmacêuticos ............................................................................................... 16 

6.  VALORMED ..................................................................................................................................... 16 

7.  Formações realizadas ....................................................................................................................... 17 

Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio ........................................................................... 18 



vi 

 

1.  Fotoproteção ...................................................................................................................................... 18 

1.1.  Contextualização .......................................................................................................................... 18 

1.2.  A pele ........................................................................................................................................... 18 

1.3.  Radiação solar .............................................................................................................................. 19 

1.3.1.  Radiação UVA ...................................................................................................................... 20 

1.3.2.  Radiação UVB ...................................................................................................................... 20 

1.4. Efeitos do sol ................................................................................................................................ 20 

1.4.1.  Efeitos benéficos ................................................................................................................... 21 

1.4.2.  Efeitos nefastos ..................................................................................................................... 21 

   1.4.2.1.  Eritema ............................................................................................................................ 21 

   1.4.2.2.  Fotoenvelhecimento ........................................................................................................ 22 

   1.4.2.3.  Imunossupressão ............................................................................................................. 22 

   1.4.2.4.  Carcinogénese ................................................................................................................. 22 

   1.4.2.5.  Fotossensibilidade ........................................................................................................... 23 

1.5.  Fotoproteção ................................................................................................................................ 23 

1.5.1.  Fotoproteção natural ............................................................................................................. 23 

   1.5.1.1.  Fototipo de pele .............................................................................................................. 24 

1.5.2.  Roupa e acessórios ................................................................................................................ 24 

1.5.3.  Protetores solares .................................................................................................................. 25 

   1.5.3.1.  Tipos de filtros solares .................................................................................................... 25 

   1.5.3.2.  Proteção UVA e UVB ..................................................................................................... 25 

   1.5.3.3.  Aplicação correta de um protetor solar ........................................................................... 26 

   1.5.3.4.  Aconselhamento de protetores solares ............................................................................ 26 

1.6.  Outros cuidados a ter com o sol ................................................................................................... 27 

1.7.  Intervenção prática ....................................................................................................................... 28 

1.7.1.  Elaboração de panfletos informativos ................................................................................... 28 

1.7.2.  Palestra em escola primária .................................................................................................. 28 

1.7.3.  Determinação do fototipo ..................................................................................................... 28 

1.7.4.  Exemplos de casos de aconselhamento ................................................................................. 29 

2.  Cessação tabágica ............................................................................................................................. 29 

2.1.  Contextualização .......................................................................................................................... 29 

2.2.  Alguns dados estatísticos ............................................................................................................. 29 

2.3.  Constituintes do tabaco ................................................................................................................ 29 

2.4.  Dependência do tabaco ................................................................................................................ 30 

2.5.  Efeitos nefastos do tabaco ............................................................................................................ 31 



vii 

 

2.6.  Cessação tabágica ........................................................................................................................ 32 

2.6.1.  Benefícios associados à cessação tabágica ........................................................................... 32 

2.6.2.  Síndrome de abstinência ....................................................................................................... 32 

2.6.3.  Processo de mudança comportamental ................................................................................. 33 

2.6.4.  Intervenção na prática clínica ............................................................................................... 34 

   2.6.4.1.  Intervenção breve ............................................................................................................ 34 

   2.6.4.2.  Intervenção de apoio intensivo ....................................................................................... 35 

2.6.5.  Tratamento farmacológico .................................................................................................... 38 

   2.6.5.1.  Terapêutica de substituição da nicotina .......................................................................... 38 

     2.6.5.1.1.  Gomas de mascar ....................................................................................................... 38 

     2.6.5.1.2.  Pastilhas de chupar ..................................................................................................... 39 

     2.6.5.1.3.  Adesivos transdérmicos ............................................................................................. 39 

   2.6.5.2.  Bupropiona ...................................................................................................................... 40 

   2.6.5.3.  Vareniclina ...................................................................................................................... 40 

2.7.  Intervenção prática ....................................................................................................................... 42 

2.7.1.  Consultas de apoio à cessação tabágica ................................................................................ 42 

2.7.2.  Elaboração de tabela com medicamentos de venda livre ...................................................... 42 

2.7.3.  Exemplo de um caso de aconselhamento .............................................................................. 42 

Referências bibliográficas ..................................................................................................................... 43 

Anexos ..................................................................................................................................................... 49 

 

  



viii 

 

Índice de figuras  

 

Figura 1 – Espaço exterior da Farmácia da Praia ………………………………………………….. 2 

Figura 2 – Zona de atendimento ao público da Farmácia da Praia ………………………..………. 3 

Figura 3 – Radiação solar que atinge a Terra ……………………………………………………... 19 

Figura 4 – Símbolo que representa a conformidade com os requisitos de proteção UVA e 

comprimento de onda mínimo de 370nm ………………………………………………………..... 26 

Figura 5 – Aspetos moleculares e comportamentais da dependência de nicotina ………...………. 31 

Figura 6 – Roda dos estádios da mudança ………………………………………………...……… 33 

Figura 7 – Algoritmo de intervenção clínica na intervenção de apoio à cessação tabágica ..…….. 34 

Figura 8 – Avaliação dos estádios de mudança comportamental ……………………………........ 37  



ix 

 

Índice de tabelas  

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio ………………………….. 5 

Tabela 2 – Escala de Fitzpatrick e risco de cancro …………………………………………...…… 24 

Tabela 3 – Classificação do FPS …………………………………….…………………………… 26 

Tabela 4 – Teste de Fagerstrӧm ………………………………………………………………….. 36 

Tabela 5 – Teste de Richmond ……………………………………………………………………. 37 

  



x 

 

Lista de anexos 

 

 

Anexo A Panfleto sobre fotoproteção distribuído aos utentes da FP e aos participantes da 

palestra sobre cuidados a ter com o sol 

Anexo B Imagens da palestra sobre cuidados a ter com o sol 

Anexo C Apresentação PowerPoint elaborada para a palestra sobre cuidados a ter com o sol 

Anexo D Ofertas cedidas aos participantes da palestra sobre cuidados a ter com o sol 

Anexo E Cartaz elaborado para a divulgação da determinação do fototipo 

Anexo F Questionário utilizado durante da determinação do fototipo de pele aos utentes da 

FP 

Anexo G Recomendações entregues aos utentes da FP que realizaram a determinação do 

fototipo 

Anexo H Manual de apoio às consultas de cessação tabágica 

Anexo I Panfleto sobre cessação tabágica distribuído aos utentes da FP durante o Dia 

Mundial sem Tabaco 

Anexo J Mesa com panfletos cedidos durante o dia Mundial sem Tabaco 

Anexo K Tabela-resumo com medicamentos de venda livre para auxílio à cessação tabágica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



xi 

 

Lista de abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

CNP Código Nacional do Produto 

DALY Disability Adjusted Life Years 

IL Interleucina 

IPD Immediate pigment darkening 

IR Infravermelha 

IVA Imposto sobre o valor acrescentado 

FEFO First Expired First Out 

FP Farmácia da Praia 

FPS Fator de proteção solar 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP 

MED Dose eritematosa mínima 

MMP Metaloproteinases da matriz 

MNSRM Medicamentos não sujeitos a receita médica 

MSRM Medicamentos sujeitos a receita médica 

nAChRs Recetores colinérgicos nicotínicos 

PPD Persistent pigment darkening 

PVP Preço de venda ao público 

ROS Espécies reativas de oxigénio 

TSN Terapêutica de substituição da nicotina 

UCA Ácido urocânico 

UV Ultravioleta 

  



1 

 

Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

1. Introdução 

  Devido à sua proximidade com a comunidade, os farmacêuticos comunitários devem possuir 

conhecimentos científicos atualizados, de forma a promoverem o uso racional do medicamento. 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas não só permite aplicar 

todos os conhecimentos adquiridos durante o curso na prática profissional, como também leva à 

aquisição de novas competências organizacionais, de gestão, indicação farmacêutica e de trabalho 

em equipa, sendo assim uma ferramenta necessária e imprescindível para a integração de um 

farmacêutico na realidade profissional.  

O meu estágio realizou-se na Farmácia da Praia, na Póvoa de Varzim, de 1 de março a 16 de 

julho de 2017, tendo tido o privilégio de ser acompanhada por duas orientadoras, a Dr.ª Sónia 

Marques e a Dr.ª Paula Rodrigues.  

Neste relatório, é demonstrada a minha experiência durante todo o estágio, nomeadamente a 

descrição da farmácia, do seu modo de funcionamento e das atividades por mim realizadas, numa 

primeira parte, e os projetos que desenvolvi durante o estágio, sendo estes a fotoproteção e a cessação 

tabágica, numa segunda parte. Estes projetos foram escolhidos de acordo com as necessidades 

particulares da farmácia, de forma a poderem ter uma aplicação prática. 

2. Farmácia da Praia 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia da Praia (FP) localiza-se no Largo do Passeio Alegre, nº 6, 4490-428, Póvoa de 

Varzim. O seu nome deve-se à sua localização privilegiada, em frente à praia, o que torna a FP numa 

farmácia muito movimentada durante os meses de verão.  

Funciona de segunda a sexta, das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 20h00, e ao sábado, das 9h00 às 

13h00 e das 15h00 às 20h00. Durante os meses de julho e agosto, está aberta de segunda a domingo, 

das 9h00 às 24h00, de forma a responder ao aumento do número de utentes que frequentam a 

farmácia durante o verão. Nos dias em que se encontra de serviço permanente, a FP está em 

funcionamento ininterruptamente durante 24 horas, sendo o atendimento feito a partir de um postigo 

durante o período noturno. 

2.2. Espaço exterior 

O espaço exterior da FP está de acordo com os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de agosto [1], e as normas das Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária [2]. Existe afixado um letreiro com a identificação da farmácia, uma cruz verde que se 

ilumina quando a farmácia está de turno e uma placa com a identificação do diretor técnico. Há duas 

montras, que são redecoradas regularmente de acordo com as campanhas a decorrer na farmácia ou 
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ocasiões festivas. Estão também anunciados no exterior da farmácia os serviços prestados e o horário 

de funcionamento, assim como a informação das escalas de turnos das farmácias do município. 

Existe ainda uma rampa que permite o acesso de cidadãos portadores de deficiência às instalações 

da FP (Figura 1).  

Figura 1 – Espaço exterior da Farmácia da Praia. 

2.3. Espaço interior 

As instalações da FP estão divididas em dois pisos, dispondo de todas as divisões requeridas por 

lei [1]. 

No piso inferior, encontra-se a sala de atendimento ao público, na qual existem três postos de 

atendimento (Figura 2). Nesta sala, existem vários lineares contendo medicamentos não sujeitos a 

receita médica, produtos cosméticos e de higiene corporal, suplementos alimentares, produtos de 

puericultura, entre outros. Em alguns destes lineares estão expostas campanhas promocionais, de 

forma a captar a atenção do utente. Existem ainda algumas gavetas contendo produtos de pequena 

dimensão no lado interior dos postos de atendimento. Neste espaço encontra-se também à disposição 

dos utentes um equipamento que permite a determinação do peso, altura e pressão arterial.  

Numa zona mais interior, existe um posto para receção de encomendas. Nesta área é feita também 

a arrumação de medicamentos. Existem várias gavetas deslizantes nas quais se encontram 

armazenados, por ordem alfabética, inicialmente os medicamentos de marca e depois os 
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medicamentos genéricos. Algumas formas farmacêuticas e também os suplementos alimentares 

possuem as suas próprias gavetas, permitindo assim um acesso mais rápido. Há também um 

frigorífico utilizado para armazenar produtos termolábeis. Existe ainda uma gaveta contendo os 

medicamentos psicotrópicos, estando esta devidamente identificada. Existem várias prateleiras 

contendo medicamentos de dispensa mais frequente ou cuja embalagem possua maiores dimensões, 

e também para os dispositivos médicos, alguns produtos cosméticos e de higiene corporal e 

medicamentos e produtos veterinários.  

Neste piso estão ainda localizadas as instalações sanitárias, o vestiário/zona de descanso, o 

laboratório e uma zona onde são prestados serviços farmacêuticos e onde decorrem as consultas de 

nutrição e podologia. No entanto, esta zona apenas é utilizada no caso de o gabinete destinado a este 

efeito estar ocupado ou se o utente tiver mobilidade condicionada, visto que este se localiza no piso 

superior. 

No piso superior, encontra-se o armazém, o escritório da administração e o gabinete destinado à 

determinação de parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis e consultas de nutrição e 

podologia, tal como referido anteriormente. 

Figura 2 – Zona de atendimento ao público da Farmácia da Praia. 
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2.4. Recursos humanos 

A equipa da FP é composta pelos seguintes elementos: Dr.ª Ildete Rei Cardoso, diretora técnica; 

Dr.ª Sónia Marques e Dr.ª Paula Rodrigues, farmacêuticas; Rosália Fangueiro e André Rei, técnicos 

de farmácia e Eng.º Nuno Rei, gestor. O bom relacionamento que existe entre todos os colaboradores 

transparece durante o atendimento ao público, sendo uma grande mais-valia para a prestação de 

cuidados de saúde de qualidade. 

A FP conta também com a Dr.ª Fátima Milhazes, podologista, e Dr.ª Inês Ferreira, nutricionista, 

que realizam consultas na FP (mediante marcação) e ainda com uma auxiliar de limpeza, Sandra 

Pinheiro. 

2.5. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FP é o Sifarma, da Glintt - Global Intelligent Technologies. 

Este programa permite realizar tanto a gestão da farmácia como o atendimento, sendo o principal 

programa utilizado nas farmácias em Portugal [3]. Algumas das funcionalidades que este sistema 

apresenta são: criação de fichas para os utentes, realização e receção de encomendas, gestão de 

devoluções, controlo de prazos de validade, verificação de receituário, gestão da faturação, entre 

outros. Uma das grandes vantagens deste programa é a possibilidade de obter informação científica 

resumida sobre os medicamentos, inclusive durante o atendimento, pelo que se torna numa grande 

ajuda no caso de surgir alguma dúvida ao balcão, permitindo assim um maior rigor científico durante 

a dispensa de medicamentos ao utente. 

2.6. Fontes de informação 

Na FP, existem disponíveis várias fontes de informação que deverão ser consultadas de forma a 

obter a informação científica mais adequada e atualizada. Para além da Farmacopeia Portuguesa, 

requerida por lei [1], existe o Prontuário Terapêutico e acesso à Internet, podendo-se aceder, por 

exemplo, ao Infomed - Base de dados de medicamentos, disponível na página da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP (INFARMED), para consultar Resumos das 

Características do Medicamento. Existe ainda a possibilidade de utilizar o separador da informação 

científica no Sifarma, como já referido. 

Durante o estágio, foram várias as vezes que se mostrou relevante consultar informação 

científica, sobretudo durante o atendimento, tendo utilizado o Sifarma como fonte de informação 

mais frequentemente, pelo rápido acesso e síntese da informação. 

2.7. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar várias tarefas importantes para a formação 

profissional de um farmacêutico, estando estas descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Apresentação à equipa 

e explicação sobre a 

organização da 

farmácia 

     

Receção de 

encomendas 

     

Controlo de prazos de 

validade 

     

Determinação de 

parâmetros 

bioquímicos e 

fisiológicos 

     

Acompanhamento do 

atendimento ao balcão 

     

Atendimento ao balcão 

 

     

 

3. Gestão da farmácia 

3.1.  Gestão de stocks 

É importante haver uma gestão do stock de todos os produtos existentes na farmácia, de forma a 

garantir que estes estão disponíveis em quantidade suficiente para os utentes que os procuram, ao 

mesmo tempo evitando o seu excesso, para que estes não atinjam o seu prazo de validade antes de 

serem dispensados. 

Na FP, os stocks existentes são determinados de acordo com os hábitos de consumo dos utentes, 

descontos comerciais, sazonalidade e novos lançamentos de produtos com possível interesse.  

Através do Sifarma, é possível estabelecer o stock mínimo e máximo de cada produto, de forma 

a que, quando o stock mínimo é atingido, o produto seja incluído numa proposta de encomenda ao 

distribuidor grossista, sendo esta posteriormente analisada antes do seu envio. 

3.2.  Aquisição de produtos 

Na FP, a aquisição de produtos é feita diretamente aos laboratórios ou aos distribuidores 

grossistas.  

A aquisição diretamente aos laboratórios é normalmente efetuada por intermédio dos delegados 

comerciais, presencialmente, após reunião com a Diretora Técnica, e ocasionalmente por via 

telefónica. Estas encomendas geralmente envolvem uma elevada quantidade de produtos, permitindo 

obter um maior desconto comercial, e são realizadas com uma periodicidade mais baixa.  

As encomendas aos distribuidores grossistas são realizadas várias vezes por dia, de forma a repor 

os stocks dos produtos vendidos diariamente na farmácia, assim como realizar pedidos de eventuais 

produtos que não estejam disponíveis na farmácia, mas que sejam necessários. Os distribuidores com 
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os quais a FP trabalha são a Alliance Healthcare e a Cooprofar, sendo pontualmente realizadas 

encomendas à OCP.  

As encomendas chamadas “diárias” são realizadas através do Sifarma, que, após análise dos 

stocks dos diferentes produtos existentes na farmácia, realiza uma proposta de encomenda, 

posteriormente analisada e enviada ao fornecedor por um funcionário. Estas encomendas são feitas 

duas ou três vezes por dia, consoante o horário de funcionamento da farmácia.  

Também é possível realizar encomendas instantâneas, muito utilizadas quando é necessário 

algum produto que não esteja disponível na farmácia. Através do Sifarma, é possível verificar 

imediatamente a disponibilidade do produto no armazenista, permitindo ao utente decidir se pretende 

levantar o produto mais tarde na farmácia. Da mesma forma, é possível obter certos medicamentos 

através de uma via excecional denominada Via Verde do Medicamento, que consiste na aquisição 

desses medicamentos a partir de um stock reservado para esse efeito existente no distribuidor, quando 

não existe stock dos mesmos na farmácia e mediante uma receita médica válida. O armazenista  

assegura a disponibilidade do produto num prazo máximo de 12 horas após a encomenda [4].  

Realizam-se ainda encomendas por via telefónica, através da área de cliente da Cooprofar ou 

através do gadget da Cooprofar ou OCP existentes no computador da farmácia. 

Durante o meu estágio na FP, tive oportunidade de realizar encomendas por todas estas vias, 

sendo mais frequente a realização de encomendas instantâneas, durante o atendimento ao público. 

3.3. Receção e verificação de encomendas 

A receção de encomendas é realizada num espaço com computador próprio para esse efeito. A 

encomenda é recebida na farmácia em contentores fechados, identificados com o nome da farmácia 

e o fornecedor e contendo a fatura ou guia de remessa no seu interior, assim como uma requisição de 

psicotrópicos ou estupefacientes, quando estes estão presentes na encomenda. Os produtos que 

necessitam de refrigeração são transportados em contentores específicos para este efeito, sendo estes 

os primeiros a serem rececionados e armazenados no frigorifico. 

Escolhe-se em seguida a encomenda a rececionar, identificada através de um número que é 

atribuído pelo sistema e vem descrito na fatura, no caso das encomendas feitas através do Sifarma. 

No caso das encomendas realizadas pelo telefone, é necessário criar manualmente a encomenda no 

Sifarma antes de se proceder à sua receção. Introduz-se o número da fatura ou guia e o seu valor, e 

procede-se à leitura ótica do código de barras presente nos produtos ou à introdução manual do 

Código Nacional do Produto (CNP). Durante este processo, confere-se o prazo de validade do 

produto, o preço de venda à farmácia, o preço de venda ao público (PVP), no caso dos produtos com 

preço impresso na cartonagem e o estado da embalagem. No caso dos produtos de venda livre, cujo 

preço é determinado pela farmácia, estabelece-se a margem de comercialização que irá determinar o 

PVP e separa-se estes produtos, para serem posteriormente etiquetados. São separados ainda 

produtos correspondentes a reservas, que aparecem identificados com um “R” no sistema. 
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No final da receção, confere-se se o valor total da fatura e o número de unidades correspondem 

ao que está impresso na fatura, de forma a verificar se não ocorreu nenhum erro (falta de algum 

produto ou troca por outro). No caso de isto acontecer, é necessário contactar o armazenista, de forma 

a registar a reclamação. Por fim, são coladas etiquetas com o nome, CNP, PVP e o imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) nos produtos de venda livre, tendo em atenção a sua localização, de forma 

a não cobrir informações importantes. 

A receção de encomendas foi das primeiras atividades que realizei no meu estágio, e revelou-se 

essencial para me adaptar ao Sifarma e começar a contactar com vários medicamentos e outros 

produtos existentes na farmácia.  

3.4. Armazenamento 

Posteriormente à encomenda ser rececionada, procede-se ao armazenamento dos produtos. Como 

já referido, os produtos que necessitam refrigeração devem ser armazenados o mais rapidamente 

possível, de forma a garantir a sua correta conservação. Os restantes produtos são armazenados nos 

locais respetivos, já referidos em 2.3., sendo que, quando não há lugar suficiente nestes, são 

guardados no armazém. Todos os produtos são armazenados segundo a metodologia First Expired 

First Out (FEFO), ou seja, os produtos com prazo de validade mais curto devem ser armazenados de 

forma a que sejam dispensados em primeiro lugar, para evitar que este seja atingido. 

O armazenamento foi também uma das primeiras atividades realizadas por mim, sendo crucial 

para a familiarização com os diferentes locais de armazenamento dos vários produtos, facilitando 

bastante a sua localização durante o atendimento ao público. 

3.5. Devoluções 

Existem situações nas quais é necessário realizar devoluções aos distribuidores grossistas ou aos 

laboratórios, como por exemplo, no caso de embalagens danificadas, produtos pedidos por engano, 

prazo de validade expirado, produtos trocados ou não pedidos, devolução obrigatória por suspensão 

de comercialização ou inconformidades no produto, ou suspensão voluntária da comercialização. 

Nessas situações, com ajuda do Sifarma, emite-se uma nota de devolução dos produtos em causa, 

identificando o fornecedor, quantidade devolvida, motivo da devolução e origem do produto. A nota 

de devolução é emitida em triplicado e assinada e carimbada, seguindo o original e o duplicado com 

os produtos e ficando o triplicado na farmácia para arquivo. 

O fornecedor pode aceitar a devolução, procedendo à regularização em nota de crédito ou na 

forma de produtos, sendo necessário indicar a forma de regularização no Sifarma. No caso de esta 

não ser aceite, é também necessário indicá-lo no Sifarma, juntamente com o motivo pelo qual não 

foi aceite. Neste caso, o produto volta à farmácia. 

Durante o meu estágio, realizei várias devoluções de produtos, principalmente de produtos 

pedidos por engano. Tive ainda oportunidade de regularizar devoluções. 
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3.6. Controlo de prazos de validade 

É muito importante haver um controlo dos prazos de validade, de forma a garantir que não existe 

uma dispensa a um utente de um produto cujo prazo de validade tenha expirado, por lapso. Uma das 

formas de realizar o controlo é a introdução do prazo de validade no Sifarma durante a receção das 

encomendas, como já referido. Para além disto, todos os meses é impressa uma listagem dos produtos 

cujo prazo de validade termina no mês seguinte, com a ajuda do Sifarma. Esses produtos são 

colocados num local separado, para serem posteriormente devolvidos de acordo com o método já 

referido. No caso de o prazo de validade não corresponder ao que estava registado no sistema 

informático, este é registado na listagem, para posterior correção. 

Tive oportunidade de ajudar no processo de controlo de prazos de validade durante o estágio, 

não só durante a receção de encomendas, como também na emissão da listagem referida 

anteriormente, separação dos produtos e devolução ao fornecedor. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

A farmácia é o primeiro local a que os portugueses recorrem em questões de saúde, tendo por 

isso o farmacêutico comunitário uma grande importância na promoção da saúde da população e do 

uso racional do medicamento. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento é “toda a 

substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou 

administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. 

Os medicamentos podem-se classificar em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) [5].  

O farmacêutico pode ceder medicamentos aos doentes mediante prescrição médica ou em regime 

de automedicação ou de indicação farmacêutica, cedendo a informação indispensável para o seu uso 

adequado e protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação [2]. 

Foi-me permitido acompanhar o atendimento ao público numa fase muito inicial do meu estágio. 

Assim, aprendi os procedimentos necessários e comecei a realizar esta tarefa autonomamente ainda 

no mês de março. Foi sem dúvida uma parte desafiante, mas muito enriquecedora do meu estágio. 

Fui confrontada com situações muito diversas todos os dias, tanto no contacto com pessoas de 

diferentes habilitações literárias, tendo de adequar o discurso ao meu interlocutor, como na indicação 

farmacêutica e esclarecimento de dúvidas aos utentes, tendo aprendido muito ao balcão da farmácia. 

4.1.   Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são aqueles que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 
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vigilância médica ou quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

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

substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; ou os que se destinem 

a ser administrados por via parentérica [5]. 

4.1.1. Receita médica 

A prescrição de medicamentos é realizada pela denominação comum internacional da substância 

ativa, seguida da forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. Durante 

a dispensa, o farmacêutico deve informar o doente da existência dos medicamentos disponíveis com 

a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito. 

As farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos de entre os 

que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar o de 

menor preço, exceto se o doente optar por um mais caro [5, 6]. 

A prescrição poderá incluir eventualmente uma denominação comercial, em exceções 

devidamente justificadas: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; b) fundada 

suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial; c) tratamento com duração estimada superior a 28 

dias [5]. Nestas situações, o farmacêutico apenas poderá dispensar o medicamento constante na 

receita, exceto nos casos de exceção c), em que o utente poderá optar por um medicamento similar 

com preço inferior [6]. 

A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica, podendo excecionalmente ser feita por 

via manual, em casos de falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor; 

prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [7].  

Existem atualmente os seguintes tipos de prescrições: 

 Receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel: é o modo de prescrição obrigatório 

em todo o Serviço Nacional de Saúde, desde 1 de abril de 2016 [8]. Esta receita é acessível e 

interpretável por softwares, sendo por eles validada e registada no sistema central de prescrições. O 

utente recebe os dados necessários à dispensa dos medicamentos através de uma mensagem no 

telemóvel, nomeadamente, o número da receita, código de acesso e dispensa e código de direito de 

opção. Poderá ser também impresso o guia de tratamento para o utente, que contém informações 

sobre a toma da medicação e também todos os dados necessários à dispensa dos medicamentos. Uma 

das vantagens deste tipo de receita é que o utente pode aviar todos os produtos prescritos ou apenas 

parte deles, sendo possível levantar os restantes em diferentes farmácias e em datas distintas, até ao 

final do prazo de validade da receita. 

Podem ser prescritos um número ilimitado de diferentes produtos, com um máximo de duas 

embalagens de produtos que se destinem a tratamentos de curta duração e seis embalagens para 

tratamentos de longa duração. No caso dos medicamentos se apresentarem sob a forma de 



10 

 

embalagem unitária, podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento. Para uma linha 

de receita normal, é atribuído um prazo de validade de 30 dias, sendo que uma linha de receita com 

medicamentos para tratamento prolongado tem um prazo de validade de 6 meses [6]. 

Previamente à dispensa, o farmacêutico deverá verificar: numeração da receita e respetivo 

código de barras; identificação do médico prescritor; local de prescrição e respetivo código; dados 

do utente; entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita; 

identificação do medicamento; número de embalagens; posologia e duração do tratamento; 

comparticipações especiais; data e validade da prescrição [6]. 

 Receita eletrónica materializada: é de uso excecional. Pode ocorrer: em modo online, ou seja, 

a receita é validada e registada no sistema central de prescrições através de softwares, contendo assim 

os códigos de acesso e dispensa e de direito de opção; ou em modo offline, não podendo assim ser 

dispensada eletronicamente [6]. Na receita materializada podem ser prescritos até 4 medicamentos 

distintos, até ao total de 4 embalagens por receita e, no máximo, 2 embalagens por medicamento [9]. 

As prescrições materializadas podem ser renováveis, desde que contenham medicamentos destinados 

a tratamentos de longa duração, e podem ter até 3 vias [6]. Após a dispensa, é impresso no verso da 

receita um documento de faturação, no qual consta os medicamentos dispensados, o plano de 

comparticipação, o lote, o número da receita, e a série correspondente. O utente, ou o seu 

representante, rubrica a receita, confirmando que lhe foram prestados os devidos conselhos de 

utilização dos medicamentos, e se exerceu ou não o direito de opção. No final, o responsável pela 

dispensa rubrica, carimba e data a receita, também no verso. 

 Receita manual: como já referido, apenas é utilizada em situações ocasionais, devidamente 

assinaladas. Aquando da dispensa, é necessário verificar os mesmos elementos do que para a receita 

eletrónica, e ainda os dados do médico prescritor e a sua vinheta, data, assinatura, vinheta do local 

de prescrição e vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde, em caso de se tratar de um 

doente pensionista abrangido pelo regime especial. A receita não poderá estar rasurada, prescrita a 

lápis ou com canetas diferentes. As receitas manuais têm uma validade de 30 dias, tendo apenas uma 

via [6]. É necessário introduzir manualmente no sistema os medicamentos a dispensar, o número da 

receita, local da prescrição e médico prescritor e plano de comparticipação a aplicar. Por fim, 

imprime-se o documento de faturação no verso da receita, seguindo o mesmo procedimento já 

explicado para as receitas eletrónicas materializadas. 

Durante o estágio, dispensei principalmente receitas eletrónicas desmaterializadas, tendo 

recebido feedback positivo por parte dos doentes quanto à facilidade da sua utilização, 

principalmente pelo facto de não ser necessário levantar todos os medicamentos de uma só vez e na 

mesma farmácia. Por outro lado, o facto de os medicamentos a dispensar aparecerem 

automaticamente no software, assim como o plano de comparticipação, permitiu-me ter uma maior 

segurança durante o atendimento na fase inicial do estágio, pois dessa forma os erros de dispensa são 
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muito mais reduzidos. No caso das receitas manuais, por vezes senti alguma dificuldade na sua 

interpretação, tendo ainda de prestar especial atenção à verificação dos elementos característicos 

destas receitas. Por várias vezes tive de recusar a dispensa de medicamentos devido à validade da 

receita estar ultrapassada ou por ausência da assinatura do prescritor. Detetei ainda algumas vezes 

erros de prescrição, tendo sido necessário contactar o médico em questão. 

4.1.2. Medicamentos genéricos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento genérico é um 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada 

por estudos de biodisponibilidade apropriados”. É facilmente identificável pela sigla "MG", que deve 

constar do seu acondicionamento secundário [5]. Assim, são medicamentos com a mesma qualidade, 

segurança e eficácia do medicamento de referência, a um preço inferior.  

Apesar disto, durante o meu estágio deparei-me imensas vezes com desconfiança em relação aos 

medicamentos genéricos, devido ao seu preço baixo. Quando informava os utentes da existência de 

medicamentos genéricos mais baratos, estes questionavam-me várias vezes se realmente eram 

eficazes, e, quando a diferença de preço entre o medicamento de marca e o medicamento genérico 

era pouca, optavam na maior parte das vezes pelo medicamento de marca. Também por vezes me 

informavam logo no início do atendimento que preferiam medicamentos de marca, dizendo “não 

quero nada de genéricos” porque “os genéricos não fazem tanto efeito [sic]”. Mesmo após a minha 

explicação sobre estes apresentarem a mesma qualidade, segurança e eficácia, escolhiam o 

medicamento de marca “porque mais vale jogar pelo seguro [sic]”. 

4.1.3. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou 

psicotrópicos são sujeitos a controlo especial, tendo de ser prescritos isoladamente no caso de 

prescrições manuais ou materializadas.  

Estes medicamentos são armazenados num local específico, estando segregados dos restantes 

medicamentos. 

Durante a dispensa, é necessário registar os dados do doente, como o nome, data de nascimento, 

número e data do bilhete de identidade, carta de condução ou número do cartão do cidadão [6]. 

Poderá ser ainda necessário registar a morada do doente. No caso de o adquirente não ser o mesmo 

que o doente, poderão ser também registados os seus dados.  

As cópias das prescrições manuais ou materializadas têm de ser arquivadas na farmácia durante 

3 anos. No caso das receitas desmaterializadas, no final da dispensa é impresso um registo de saída, 

contendo os dados do utente e do medicamento dispensado, que também deve ser arquivado durante 

3 anos. Mensalmente, é necessário enviar ao INFARMED as cópias das receitas manuais e os registos 
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de saída de psicotrópicos e estupefacientes (por via eletrónica), e ainda um mapa de balanço, 

anualmente. 

4.1.4. Regimes de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos é apenas possível quando estes são prescritos em receita 

médica destinada a esse fim. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de 

acordo com os seguintes escalões: escalão A - 95% do PVP; escalão B – 69% do PVP; escalão C – 

37% do PVP; escalão D – 15% do PVP. Estes escalões variam de acordo com a classificação 

farmacoterapêutica [10]. Existem ainda regimes especiais de comparticipação, como por exemplo 

para os pensionistas (sendo a comparticipação acrescida de 5% no escalão A e 15% nos restantes 

escalões) e para patologias ou de grupos especiais de utentes. Alguns medicamentos manipulados 

têm ainda 30% de comparticipação [11]. 

Alguns utentes beneficiam ainda de complementaridade na comparticipação dos medicamentos, 

através de subsistemas de saúde. Durante a dispensa, é necessária a apresentação do cartão com o 

número de membro e a inserção manual do plano de comparticipação correspondente. No caso das 

receitas sem papel, a validação é feita automaticamente, sendo impresso no final um documento para 

faturação que o utente deve assinar. No caso das receitas manuais ou desmaterializadas, é necessário 

tirar uma fotocópia à receita para que possa ser impresso o documento de faturação correspondente 

a essa entidade no verso, e anexar uma cópia do cartão. 

Durante o estágio, verifiquei que eram frequentes os utentes que beneficiavam de subsistemas de 

saúde, em especial dos Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários, Multicare 

e Sãvida. 

4.1.5. Faturação 

No final de cada mês, é necessário organizar toda a documentação necessária para o envio das 

receitas médicas à entidade responsável, de forma a obter o valor da comparticipação. Existe um 

membro da equipa responsável por fazer a conferência do receituário, ou seja, este verifica se todas 

as receitas (manuais ou materializadas) foram dispensadas corretamente, e se contêm todos os 

elementos necessários para serem consideradas válidas. As receitas são posteriormente organizadas 

de acordo com cada organismo de comparticipação, sequencialmente e por lotes, com um máximo 

de 30 receitas cada. É depois efetuado o fecho dos lotes e impresso um documento denominado de 

verbete de identificação do lote, que fica anexado às receitas médicas.  

No final de cada mês, é emitida a relação de resumos de lote e a fatura mensal para cada 

organismo. Esta documentação, juntamente com as receitas médicas, deve ser enviada para o Centro 

de Conferência de Faturas, no caso de a comparticipação ser feita pelo Serviço Nacional de Saúde, 

ou para a Associação Nacional de Farmácias, no caso dos restantes organismos. No caso das receitas 

sem papel, visto que estas são validadas eletronicamente, não é necessário o seu envio. 
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Durante o estágio, tive a oportunidade de acompanhar todo este processo de conferência de 

receituário e emissão de documentação e seu envio. 

4.2.   Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não se enquadram nas condições referidas para um 

medicamento ser considerado MSRM, não sendo comparticipados, na maioria dos casos [5]. As 

situações de dispensa de MNSRM são em casos de indicação farmacêutica ou de automedicação.   

A indicação farmacêutica é a seleção de um MNSRM, ou de um tratamento não farmacológico, 

com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde de carácter não grave, autolimitante e 

de curta duração [2]. Neste caso, o farmacêutico deve ouvir as queixas do utente, fazendo questões 

sobre quais os sintomas, qual a duração destes e se já houve toma de algum medicamento. É também 

importante inquirir sobre medicação habitual e eventuais problemas de saúde, de forma a evitar 

interações com o medicamento escolhido e verificar a existência de possíveis contra-indicações. No 

caso de o farmacêutico considerar que o problema de saúde é grave, deverá encaminhar o utente para 

o médico. 

A automedicação é a realização de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria do 

doente [2]. O farmacêutico deverá avaliar se o medicamento que está a ser solicitado pelo utente é 

efetivamente adequado ao problema de saúde, seguindo a metodologia já referida para a indicação 

farmacêutica. 

Foi extremamente frequente a dispensa de MNSRM durante o meu estágio, especialmente em 

situações de automedicação. Nestes casos, tive sempre o cuidado de fazer questões para garantir que 

o medicamento era adequado. A indicação farmacêutica foi sem dúvida uma das capacidades que 

mais desenvolvi durante o estágio, sendo a mais desafiante, mas também bastante gratificante. Foi-

me solicitado aconselhamento sobretudo para situações de tosse, diarreia, cefaleias, constipações, 

picadas de insetos e queimaduras solares.  

Uma situação de automedicação em que encaminhei a utente para o médico foi numa solicitação 

de um xarope para a tosse seca. Após questionar a utente sobre medicação habitual, especificamente 

sobre toma de anti-hipertensores, esta referiu-me que tinha iniciado a toma de perindopril 

recentemente, coincidindo com o início da tosse. Sabendo que a tosse seca pode ser um efeito adverso 

associado à toma de um inibidor da enzima de conversão da angiotensina, como o perindopril, e que 

regride com a paragem do fármaco [12], encaminhei a utente para o médico, de forma a este poder 

avaliar o benefício da possibilidade da troca de anti-hipertensor. 

4.3.   Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são destinados a serem utilizados para fins comuns aos dos 

medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar, tratar ou controlar uma doença humana ou lesão, 
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estudar ou alterar a anatomia ou um processo fisiológico, ou controlar a conceção, através de 

mecanismos que não se traduzam em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [13]. 

Na FP existe uma grande variedade de dispositivos médicos, sendo os mais dispensados por mim 

durante o estágio as tiras de teste para medição de glicemia, testes de gravidez, preservativos, meias 

de compressão e descanso, material de penso, sacos coletores de urina, termómetros, entre outros. 

4.4.   Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

Os suplementos alimentares definem-se como “os géneros alimentícios que se destinam a 

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

determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou 

combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas 

e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras 

formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida” [14]. Estes não devem substituir um regime alimentar adequado, no entanto, a 

sua utilização é cada vez mais frequente devido à prática de estilos de vida menos saudáveis. Há 

ainda algumas situações em que é necessário complementar a dieta com suplementos alimentares, 

como por exemplo, durante a gravidez, devido ao aumento das necessidades de alguns nutrientes. 

Os suplementos alimentares são muito requisitados na FP, especialmente os mais adequados para 

casos de fadiga psíquica e física. Alguns dos que têm mais saída são o Magnesium-Ok® (Angelini), 

Magnesona® (Laboratórios Vitória), vários produtos Absorvit® (Farmodiética), Cerebrum® 

(Natiris) e Centrum® (Pfizer).  

Existem ainda alguns produtos de alimentação especial, destinados a serem usados em casos de 

carências nutricionais específicas ou regimes alimentares particulares, como por exemplo, em 

preparação para colonoscopia. Os mais vendidos na FP são os da gama Resource® 

(NestléHealthScience). 

4.5.   Produtos cosméticos e de higiene corporal 

De acordo com o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético é “qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, 

os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais” [15]. Na FP, existem vários lineares dedicados a produtos cosméticos e de higiene 

corporal. As marcas com maior destaque são a Lierac, Phyto, La Roche-Posay, Bioderma, Vichy e 

Uriage. Existem ainda outros produtos de variadas marcas, cujos stocks vão variando conforme a sua 

procura por parte dos utentes. 
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Durante o estágio, apercebi-me que muitos utentes procuram o aconselhamento do farmacêutico 

para a compra de variados produtos cosméticos, apesar de estes estarem disponíveis em várias 

superfícies comerciais e mesmo na Internet. Foi-me solicitado aconselhamento principalmente em 

produtos anti-envelhecimento, para a queda de cabelo, caspa e acne. Ocasionalmente, surgiam 

produtos cosméticos em prescrições médicas, especialmente por parte de médicos dermatologistas. 

4.6.   Medicamentos e produtos veterinários 

Um medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, 

ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-

veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir 

ou modificar funções fisiológicas” [16]. Similarmente aos medicamentos de uso humano, existem 

medicamentos veterinários sujeitos a receita médico-veterinária e outros que não necessitam de 

prescrição.  

Na FP, existe uma reduzida variedade de medicamentos veterinários. Os medicamentos mais 

dispensados são anticoncecionais e desparasitantes para uso interno e externo. 

4.7.   Medicamentos e 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, e que pode conter vários princípios” [5].  

Durante a minha experiência na FP, não tive por hábito aconselhar medicamentos homeopáticos, 

tendo apenas dispensado este tipo de medicamentos quando solicitado especificamente pelo utente. 

Devido à falta de procura, não existe uma grande variedade de medicamentos homeopáticos na FP, 

destacando-se apenas o Oscillococcinum®, Stodal® e Camilia® (Boiron). 

4.8.   Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados classificam-se como Fórmulas Magistrais (quando são 

preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina), 

ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é preparado segundo indicações de uma 

Farmacopeia ou Formulário) [17]. Normalmente, estes são prescritos quando o medicamento não 

existe no mercado, ou uma forma farmacêutica adequada à situação em questão, ou ainda se for 

necessário adaptar a dose (por exemplo, em casos de pediatria ou geriatria). O preço destes 

medicamentos é calculado segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho , tendo em conta o valor 

dos honorários da preparação, o preço das matérias-primas e dos materiais de embalagem [18]. 
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Na FP, não é habitual serem preparados medicamentos manipulados, pelo que se faz o pedido de 

preparação das prescrições recebidas à Farmácia Marques Ramalho, em Amorim (Póvoa de Varzim). 

Estes preparam os medicamentos manipulados e fazem a sua entrega na FP, para posterior dispensa 

ao utente. 

5. Prestação de serviços farmacêuticos 

Para além da dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde, a farmácia permite também 

aos seus utentes usufruir de variados serviços, destacando-se pela acessibilidade e aconselhamento 

especializado e personalizado.  

Na FP, o serviço mais prestado é a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

(especialmente a glicemia, colesterol total e pressão arterial). Estas determinações são realizadas no 

gabinete de atendimento privado, sendo os resultados discutidos com o utente no final da 

determinação.  

Um outro serviço do qual os utentes usufruem bastante é a administração de vacinas e 

medicamentos injetáveis. Existem na equipa duas farmacêuticas com a formação necessária para 

realizar a administração, tendo assim o utente toda a segurança aliada à acessibilidade da sua farmácia 

habitual.  

Existe ainda a possibilidade de os utentes usufruírem de consultas de nutrição (através da Dieta 

EasySlim® ou consultas de nutrição clínica), com a Dr.ª Rita Ferreira. Estas consultas são realizadas 

por marcação, aos sábados, e têm bastante afluência. Também são prestadas consultas de podologia, 

com a Dr.ª Fátima Milhazes, às quartas-feiras e também por marcação.  

Durante o estágio, foi bastante frequente realizar determinações de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos. Tive sempre o cuidado de interpretar os valores com o utente, tentando perceber se 

alguma possível alteração se poderia dever a falhas na adesão à terapêutica ou erros na toma dos 

medicamentos. No caso de os valores se mostrarem alterados e não existir terapêutica farmacológica, 

sugeri algumas medidas não farmacológicas e, por vezes, encaminhei o utente para o médico de 

família.  

Também surgiram alguns casos de utentes que me pediram aconselhamento sobre alguma 

alteração que surgia nos pés, tendo sugerido a realização de uma consulta de podologia em algumas 

situações nas quais achei ser melhor um aconselhamento mais especializado. 

Quando iniciei o meu estágio, havia o interesse por parte da equipa da FP em implementar o 

serviço de consultas de apoio à cessação tabágica, tendo este sido um dos projetos que desenvolvi 

durante o estágio. 

6. VALORMED 

A FP colabora com a VALORMED, uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Nos 
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contentores existentes na farmácia, os utentes podem depositar os medicamentos de que já não 

necessitam, fora de prazo ou as embalagens vazias. Estes contentores são posteriormente pesados, 

fechados e selados, e entregues aos distribuidores de medicamentos. Os distribuidores encaminham 

os resíduos para um centro de triagem, onde são finalmente processados. 

Durante o meu estágio, verifiquei que bastantes utentes tinham conhecimento de que poderiam 

deixar os seus resíduos de medicamentos na farmácia para serem adequadamente tratados. Isto é 

muito importante, visto que estes são resíduos especiais e não devem ser deitados no lixo comum, 

podendo ter consequências nefastas para o ambiente. Colaborei ainda na colocação dos resíduos no 

contentor adequado, quando estes me eram entregues pelos utentes, e no fecho e selagem dos 

contentores. 

7. Formações realizadas 

É importante um farmacêutico se manter constantemente atualizado, de forma a poder prestar o 

aconselhamento mais correto e baseado nas evidências científicas mais recentes. Uma das formas de 

continuar a aprendizagem após a conclusão do curso é a frequência de formações. Durante o estágio, 

realizei as seguintes formações: Curso de Comunicação Clínica para Farmacêuticos, com uma 

duração de 6 horas (4 de maio de 2017, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto) e Curso 

Geral Bioderma, com uma duração de 6 horas (5 de maio de 2017, Hotel Porto Palácio). Foi-me 

também dada a possibilidade de me inscrever em alguns websites que contêm formações online, 

como o website Cosmética Ativa e a Academia Omega Pharma. Assisti ainda a algumas pequenas 

formações dadas pelos delegados comerciais durante as suas visitas à FP, nomeadamente de 

Otoceril® (Menarini) e UL-250® (Merck). 
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Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio 

1. Fotoproteção 

1.1.  Contextualização 

O meu interesse em desenvolver um projeto sobre fotoproteção durante o estágio surgiu por vários 

motivos, sendo um deles a localização da FP: a escassos metros da praia e numa zona do país 

conhecida e procurada pelas suas praias. O meu estágio na FP também coincidiu com a época de 

verão, altura em que as pessoas tendem a procurar as farmácias para obterem aconselhamento sobre 

fotoproteção e adquirirem os seus protetores solares. Sendo assim, senti a necessidade de aprofundar 

os meus conhecimentos sobre esta área, de forma a poder corresponder às expetativas e necessidades 

dos utentes que procuram a farmácia para se informarem sobre este tema. 

1.2. A pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano, revestindo completamente a sua superfície externa e 

permitindo ao organismo contactar e interagir com o meio exterior, através da epiderme, a sua 

camada mais superficial. Para além de impedir a perda de água e outras substâncias do corpo para o 

meio externo, serve como uma barreira protetora dos tecidos internos contra agressões, tais como 

traumas, radiação ultravioleta (UV), temperaturas extremas, toxinas e bactérias. Também tem um 

papel na perceção sensorial, sistema imunitário, termorregulação e síntese de vitamina D [19-21]. 

A pele é composta por duas camadas principais, a epiderme e a derme, que se localizam sobre 

uma camada subcutânea adiposa, a hipoderme. Entre a epiderme e a derme existe uma membrana 

denominada junção dermoepidérmica, responsável por unir as duas camadas [19]. 

A epiderme é a camada mais superficial e é constituída por diferentes estratos, sendo estes (do 

mais profundo para o mais superficial) o estrato basal, estrato espinhoso, estrato granuloso, estrato 

lúcido e estrato córneo [21]. É constituída principalmente por queratinócitos (cujo nome deriva do 

facto de produzirem queratina) em estados progressivos de diferenciação, desde as camadas mais 

profundas até às mais superficiais [19, 20, 22]. Ao atingirem o estrato córneo, estão já completamente 

diferenciados, ficando desprovidos de núcleo e de organelos e denominando-se corneócitos. Estes 

corneócitos vão sendo constantemente substituídos por novos corneócitos, devido ao processo de 

descamação da pele. Existem ainda na epiderme melanócitos, que produzem melanina, células de 

Langerhans, que são células apresentadoras de antigénios, e células de Merkel, com uma função 

sensorial [19, 22].  

A derme tem como função principal suportar e fornecer nutrientes à epiderme. É composta por 

duas camadas: a derme papilar e a derme reticular. As principais células existentes na derme são os 

fibroblastos, que produzem e secretam fibras elásticas e pró-colagénio (posteriormente clivado a 

colagénio, que se agrega em fibras). Nesta camada encontramos também os vasos sanguíneos, 

responsáveis pela nutrição da pele e também pela termorregulação, e algumas estruturas sensoriais. 
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Todas estas estruturas são rodeadas pela substância basal, uma substância gelatinosa composta por 

mucopolissacarídeos, sulfatos de condroitina e glicoproteínas [19].  

A hipoderme é a camada mais profunda e espessa da pele. É essencialmente composta por 

adipócitos, agrupados em lóbulos separados por tecido conjuntivo, e a sua função é armazenar 

energia [23]. 

Na pele existem ainda os anexos cutâneos, como as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, 

unhas e folículos capilares [19]. 

1.3. Radiação solar 

O sol é capaz de emitir diferentes tipos de radiação, incluindo raios cósmicos, raios gama, raios 

X, raios UV, radiação visível e radiação infravermelha. No entanto, a radiação de maior energia 

(raios cósmicos, raios gama, raios X) não atinge a Terra, sendo refletida ou absorvida pela atmosfera 

terrestre [24]. Assim, a radiação que atinge a Terra está dividida em três componentes: radiação UV 

(200-400 nm), luz visível (400-760 nm) e radiação infravermelha (IR) (760-106 nm) (Figura 3) [24, 

25]. 

Figura 3 – Radiação solar que atinge a Terra. Adaptado de [26]. 

A radiação UV divide-se em três categorias: UVC (100–290 nm), UVB (290–320 nm) e UVA 

(320–400 nm). A radiação UVC, a mais energética das três, não atinge a superfície da Terra, pois é 

absorvida pela camada de ozono [20, 24, 27, 28]. 

Recentemente, tem-se vindo a dar mais atenção ao estudo dos efeitos da radiação visível e IR na 

pele. Sabe-se que a radiação IR é a responsável pela sensação de calor causada pela exposição solar, 

devido à sua interação com as moléculas dos tecidos, gerando vibrações moleculares que levam a 

um aumento da temperatura. Alguns estudos demonstraram que a radiação IR pode estar envolvida 

no fotoenvelhecimento e aumentar a angiogénese [27]. No entanto, há autores que questionam estes 

efeitos, atribuindo-os à utilização nos estudos de intensidades excessivas de radiação. Estes autores 

defendem ainda que a exposição a radiação IR em condições de exposição solar natural pode ser 

benéfica para a pele, preparando-a para danos causados pela radiação UV [26].  

Existem também dados que demonstram que a radiação visível pode causar eritema, pigmentação 

e produção de ROS, passíveis de causar danos no ácido desoxirribonucleico (ADN) [27, 29].  
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Devido ao seu menor comprimento de onda, a radiação UV é a mais energética das radiações que 

atingem a superfície terrestre, sendo por isto potencialmente mais perigosa. Assim, devido às suas 

potenciais implicações fisiológicas e patológicas, os efeitos da radiação UV na pele são os mais 

reconhecidos, tendo sido estudados em grande detalhe. 

1.3.1. Radiação UVA 

Da radiação UV que atinge a superfície da pele, aproximadamente 95% consiste em radiação 

UVA [20, 28, 30]. A radiação UVA tem a capacidade de penetrar até à derme [20, 24, 25, 28, 30]. 

Assim, é capaz de exercer vários efeitos.  

O aumento da pigmentação é um desses efeitos, sendo um efeito bifásico. A radiação UVA causa 

immediate pigment darkening (IPD) ou escurecimento imediato do pigmento, persistent pigment 

darkening (PPD) ou escurecimento persistente do pigmento, e bronzeamento retardado. O IPD ocorre 

dentro de minutos após a exposição a UVA, e desvanece após alguns minutos, mantendo-se até um 

máximo de 2 horas. Quando a intensidade da radiação UVA é mais intensa, após o desaparecimento 

do IPD, persiste a pigmentação denominada de PPD, mantendo-se até às 24 horas após a exposição. 

Tanto o IPD como o PPD são causados pela oxidação e redistribuição da melanina existente na pele, 

não havendo síntese de nova melanina [28, 29, 31]. 

O bronzeamento retardado, que ocorre aproximadamente 3 a 5 dias após a exposição solar e se 

mantém durante um longo período de tempo (até meses), resulta da síntese de nova melanina. Tanto 

a radiação UVA como a UVB são capazes de induzir bronzeamento retardado, no entanto a radiação 

UVB é mais eficaz neste processo [24, 28, 31]. 

A radiação UVA é capaz de induzir eritema, mas apenas em peles mais claras, exceto se a 

intensidade da radiação for muito elevada [31]. É ainda responsável pelo fotoenvelhecimento e por 

causar danos oxidativos no ADN, pela geração de ROS [20, 25]. 

1.3.2. Radiação UVB 

A radiação UVB representa 5% da radiação UV que atinge a pele. Tem a capacidade de penetrar 

até à derme e é a principal causadora de eritema, sendo mais eficaz que a radiação UVA na sua 

indução. Tem um papel preponderante no desenvolvimento de cancro da pele, devido aos seus efeitos 

diretos no ADN, e um papel menos relevante do que a radiação UVA no bronzeamento e 

fotoenvelhecimento. A pigmentação induzida pela radiação UVB consiste no bronzeamento 

retardado, que é sempre precedido de eritema [20, 28, 30, 31]. 

1.4. Efeitos do sol 

As interações do sol com a pele podem ter implicações tanto positivas como negativas na saúde 

da pele. É assim necessário haver um balanço na quantidade de exposição solar, de forma a se obter 

os efeitos benéficos da exposição solar moderada, evitando os efeitos nefastos que lhe estão 

associados [32, 33].  
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1.4.1. Efeitos benéficos 

A radiação solar está associada a vários efeitos benéficos, sendo o mais conhecido a produção de 

vitamina D [32, 34]. A radiação UVB do sol é necessária para a conversão de um precursor existente 

na pele, o 7-desidrocolesterol, em vitamina D3 ou colecalciferol. Este sofre ainda outras 

biotransformações até se converter na sua forma ativa, a 1,25-dihidroxivitamina D3. A vitamina D 

permite manter níveis de cálcio e fósforo adequados à maioria das funções metabólicas, transmissão 

neuromuscular e mineralização óssea [24, 34]. 

A exposição solar está também associada à melhoria do humor. Em resposta à radiação UV, há 

produção de endorfinas pelos queratinócitos, podendo ser estes péptidos opioides endógenos os 

responsáveis pela sensação de bem-estar associada à exposição solar [24, 32, 34, 35].  

O ritmo circadiano é também modulado pela luz solar. Os níveis sanguíneos de melatonina variam 

durante o dia, apresentando um pico durante o período noturno. Durante o dia, a luz do sol é detetada 

por fotorrecetores específicos na retina, inibindo assim a produção de melatonina [24, 34, 36]. Os 

níveis de serotonina, um precursor da melatonina, aumentam devido à inibição da sua conversão a 

melatonina, podendo também contribuir para uma melhoria do humor [24, 34]. 

A fototerapia é atualmente utilizada no tratamento de algumas doenças da pele, como a psoríase, 

vitiligo e dermatite atópica. Apesar de ser realizada com lâmpadas que emitem radiação UV, é 

baseada na helioterapia, realizada há centenas de anos para tratar várias doenças cutâneas. Alguns 

dos mecanismos propostos para a sua utilidade na supressão da atividade da doença são a indução de 

danos no ADN, levando à apoptose de várias células (como queratinócitos e células do sistema 

imunitário) e a indução da produção de citocinas anti-inflamatórias e de prostaglandinas [32, 37]. 

Alguns autores defendem uma relação inversa entre várias doenças (entre elas a hipertensão, 

doença cardiovascular, algumas doenças autoimunes e alguns tipos de cancros) e a magnitude de 

exposição solar. Vários mecanismos foram propostos para tentar explicar esta relação, sendo alguns 

deles o aumento da vitamina D, substância P, óxido nítrico e péptido relacionado com o gene da 

calcitonina, associados à exposição à radiação UV, ou ainda efeitos imunossupressores diretos da 

radiação UV [24, 32, 34].   

1.4.2. Efeitos nefastos 

1.4.2.1. Eritema 

 O eritema solar é causado principalmente pela radiação UVB e UVA de comprimento de onda 

mais curto [25]. Surge devido à indução de danos no ADN, levando à apoptose de células, síntese de 

prostaglandinas e leucotrienos e libertação de citocinas, quimiocinas, histamina e óxido nítrico. 

Também ocorre a chamada de neutrófilos e linfócitos T. Este processo inflamatório manifesta-se 

através do aparecimento de eritema, aumento da temperatura, e, em casos mais severos, bolhas e 

vesículas [20, 25, 31, 38]. Normalmente, o pico das manifestações de eritema decorre entre 6 a 24 

horas após a exposição solar, podendo afetar todos os tipos de pele, desde as mais claras às mais 
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escuras. Em peles mais claras, pode-se desenvolver eritema durante ou imediatamente após a 

exposição solar, sendo apenas transitório [31].  

1.4.2.2. Fotoenvelhecimento 

O envelhecimento da pele é modulado por fatores ambientais e genéticos, sendo marcadamente 

influenciado pelos danos cumulativos provocados pela radiação UV [39]. A pele fotoenvelhecida 

torna-se mais seca, sem brilho, apresenta rugas marcadas, hiperpigmentação, telangiectasia, forma 

hematomas com mais facilidade e pode apresentar lesões pré-cancerígenas [25, 39]. A geração de 

ROS e a inflamação são duas das principais causas do fotoenvelhecimento [40]. A radiação UVA é 

responsável pela geração de ROS, que causam danos oxidativos no ADN e aumentam a expressão 

de citocinas pró-inflamatórias, levando a um aumento dos efeitos das MMP e aumentando a 

degradação do colagénio. A radiação UVB pode ainda causar efeitos diretos no ADN, interferindo 

com a via de formação do pró-colagénio [25, 39, 40]. O colagénio dá força e resistência à pele, sendo 

responsável pela sua integridade estrutural [39].  

Assim, através dos mecanismos descritos, há uma diminuição da produção e aumento da 

destruição do colagénio, levando a danos na estrutura da pele. 

1.4.2.3. Imunossupressão 

 A imunossupressão induzida pela radiação UV pode resultar de vários mecanismos moleculares, 

embora estes não estejam ainda completamente esclarecidos. Alguns dos mecanismos propostos são: 

indução de danos no ADN (diretos ou causados por ROS), inibição da reparação do ADN e aumento 

da produção de mediadores pró-inflamatórios como interleucina (IL)-10, IL-4 e prostaglandina E2, 

provocado por ROS [25, 41]. Esta imunossupressão pode predispor ao cancro da pele ou levar à 

exacerbação de várias doenças, como por exemplo o herpes labial [39]. 

1.4.2.4. Carcinogénese 

 Existem três tipos principais de cancro da pele: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular 

(derivados de queratinócitos) e melanoma (derivado de melanócitos) [20, 25]. O melanoma maligno 

é a forma mais mortal de cancro da pele, devido à sua capacidade de formar metástases com 

facilidade e resistência ao tratamento. Pelo contrário, os dois outros tipos de cancro da pele mostram-

se muito mais fáceis de tratar e oferecem um melhor prognóstico a longo prazo [20]. 

 A radiação UV é classificada como um carcinogénico completo, por ser simultaneamente indutor 

e promotor da carcinogénese, tendo propriedades mutagénicas. É o fator de risco modificável mais 

importante para cancro de pele, sendo que existe uma grande quantidade de dados epidemiológicos 

e moleculares que relacionam a exposição a UV com todas as formas de cancro da pele. Estima-se 

que seja responsável por aproximadamente 65% dos casos de melanoma e 90% dos casos de 

carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular [20].  

 A radiação UV é capaz de causar lesões mutagénicas no ADN, com formação de dímeros de 

ciclobutano-pirimidina e fotoprodutos 6,4-pirimidina-pirimidona, mutações no gene supressor de 
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tumores p53, imunossupressão, stress oxidativo e respostas inflamatórias. Todas estas alterações têm 

consequências importantes no desenvolvimento de cancro da pele [42, 43]. 

1.4.2.5.  Fotossensibilidade  

 A fotossensibilidade é um termo usado para descrever reações adversas ao sol. As reações de 

fotossensibilidade mais comuns podem-se dividir em duas categorias: reações fototóxicas e reações 

fotoalérgicas [44]. As reações fototóxicas consistem na absorção de radiação UV por um composto, 

que posteriormente liberta essa energia, causando danos diretos nas células. As manifestações 

aparecem rapidamente (entre minutos a horas depois da exposição solar), apenas no local da 

exposição e assemelham-se a uma queimadura solar muito intensa, podendo apresentar vesículas 

[44-46]. Nas reações fotoalérgicas, a radiação causa alterações estruturais no composto, fazendo com 

que este se comporte como um hapteno e causando hipersensibilidade. As manifestações podem 

afetar outros locais que não apenas os expostos à radiação solar, e surgem após um a vários dias, com 

aparecimento de eczema, eritema, pápulas e vesículas [44-46].  

 Há vários fármacos que causam fotossensibilidade, tanto por reações fototóxicas como por 

reações fotoalérgicas, sendo importante para os farmacêuticos conhecer estes fármacos, de forma a 

poder aconselhar os seus utentes a evitar a exposição solar durante o tratamento [45].  Alguns dos 

fármacos fotossensibilizantes mais comuns são a furosemida, amiodarona, quinidina, tiazidas, 

sulfonamidas, sulfonilureias, tetraciclinas, fluoroquinolonas (ciprofloxacina, ofloxacina, 

levofloxacina), griseofulvina, cetoconazol, hidroxicloroquina, naproxeno, piroxicam, ibuprofeno, 5-

florouracilo, alcatrão mineral, hidroxizina e isotretinoína [44, 46]. 

1.5. Fotoproteção 

1.5.1. Fotoproteção natural 

A pele é dotada de alguns mecanismos de forma a se proteger contra a radiação solar.  

Um desses mecanismos é o espessamento da pele: a radiação UV causa danos nos queratinócitos, 

que aumentam a sua proliferação algumas horas após a exposição solar, mediados por fatores de 

crescimento da epiderme. O aumento da espessura da epiderme ajuda a proteger a pele contra a 

penetração da radiação UV [20, 31]. 

Duas moléculas fotoprotetoras existentes na pele são o ácido urocânico (UCA) e a melanina [40, 

47]. O UCA, na sua forma trans, está presente no estrato córneo, tendo a capacidade de absorver a 

radiação UV levando à fotoisomerização do trans-UCA a cis-UCA. No entanto, este isómero está 

associado a imunossupressão e indução da produção de ROS, tendo sido assim questionado se os 

efeitos benéficos do trans-UCA na fotoproteção superam os seus riscos [40, 48]. A melanina é um 

filtro natural capaz de absorver radiação UV, visível e IR, dispersando-a sob a forma de calor [47].  

Alguns autores defendem que a oxidação e redistribuição da melanina que ocorrem através de 

IPD e PPD não conferem proteção contra a radiação solar, contudo, há outros que sugerem que a 
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melanina se posiciona perto do núcleo das células da camada basal, protegendo o ADN de danos [31, 

49]. No entanto, o processo de bronzeamento retardado confere proteção, por levar à síntese de nova 

melanina [31]. Os danos celulares causados pela radiação solar aumentam a expressão de várias 

enzimas e fatores melanogénicos envolvidos na síntese de melanina. Esta nova melanina é sintetizada 

em melanossomas, organelos especializados dos melanócitos, que posteriormente são transferidos 

para os queratinócitos, levando ao aparecimento de um tom bronzeado [20, 40]. 

1.5.1.1. Fototipo de pele 

 A cor da pele é um dos fatores mais importantes para o risco de cancro da pele e sensibilidade à 

radiação UV, sendo determinada pela quantidade e distribuição de melanina na pele.  

 A escala de Fitzpatrick (Tabela 2), desenvolvida por Thomas B. Fitzpatrick em 1975, é uma escala 

semi-quantitativa que permite classificar seis fototipos de pele, através da cor da pele antes da 

exposição solar, cor do cabelo e olhos e a reação à exposição solar, em termos de eritema e 

bronzeamento [20, 28, 50].  Quanto menor o fototipo de pele, maior é o risco de desenvolver cancro 

da pele [20]. 

 Tabela 2 – Escala de Fitzpatrick e risco de cancro. Adaptado de [20]. 

Fototipo 

de pele 

Fenótipo 

 

Resposta cutânea à radiação UV Risco de 

cancro 

I Pele não exposta ao sol é extremamente 

clara 

Olhos azuis ou verdes 

Sardas (frequentemente) 

Queima sempre 

Descama 

Nunca bronzeia 

 

++++ 

II Pele não exposta ao sol é muito clara 

Olhos azuis, castanhos ou cor de avelã 

Cabelo loiro, ruivo ou castanho 

Queima facilmente 

Descama 

Bronzeia minimamente 

+++ ou 

++++ 

III Pele não exposta ao sol é clara 

Olhos castanhos e cabelo escuro 

Queima moderadamente 

Bronzeia moderadamente 

+++ 

IV Pele não exposta ao sol é acastanhada 

Olhos e cabelo escuros 

Queima minimamente 

Bronzeia facilmente 

++ 

V Pele não exposta ao sol é castanha 

Olhos e cabelo escuros 

Raramente queima 

Bronzeia facilmente e substancialmente 

+ 

VI Pele não exposta ao sol é negra 

Olhos e cabelo escuros 

Nunca queima 

Bronzeia imediatamente e intensamente 

+ ou - 

 

1.5.2. Roupa e acessórios 

Uma outra forma de fotoproteção é a utilização de roupa, sendo que certos tipos de roupa 

oferecem melhor proteção do que outros. Tecidos em polyester absorvem melhor as radiações UV, 

assim como as roupas de malha mais apertada e de cor mais escura [51]. 
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É também importante a utilização de óculos de sol com proteção contra UVA e UVB, e de 

chapéus, de preferência de abas largas, de forma a proteger os olhos, o rosto e o pescoço da radiação 

UV [51-53]. 

1.5.3. Protetores solares 

Os protetores solares são largamente utilizados pela população de forma a prevenir os efeitos 

nefastos da radiação solar [54], definindo-se como substâncias aplicadas na pele, em diferentes 

apresentações, que contêm ingredientes capazes de interferir com a radiação solar, diminuindo os 

seus efeitos nefastos [55]. Um protetor solar ideal deverá possuir filtros altamente eficientes contra 

a radiação UVA e UVB (aprovados pelas agências reguladoras locais), ser fotoestável, 

cosmeticamente aceitável para o público em geral e não causar efeitos adversos nos humanos ou no 

ambiente [54]. 

1.5.3.1.  Tipos de filtros solares 

 Os filtros solares interagem com a radiação através de três mecanismos diferentes: absorção, 

reflexão e dispersão. Dependendo das suas propriedades físico-químicas, dividem-se em duas 

categorias: filtros químicos ou orgânicos e físicos ou inorgânicos [55]. 

 Os filtros orgânicos funcionam através do mecanismo de absorção. São normalmente compostos 

aromáticos que agem como cromóforos, absorvendo energia e ficando no estado excitado. Ao 

regressarem ao estado estável (não excitado), libertam a energia acumulada num comprimento de 

onda superior (luz visível ou IR) [54, 55]. Existem cinco tipos diferentes de filtros orgânicos: 

derivados do ácido para-aminobenzoico, benzofenonas, salicilatos, cinamatos e “outros” (que não se 

enquadram em nenhuma das restantes classificações) [54]. 

 Os filtros físicos, como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, são partículas opacas que 

absorvem, dispersam ou refletem a radiação incidente. Sendo considerados cosmeticamente 

desagradáveis por deixarem a pele com um resíduo branco, são agora usados na forma micronizada 

ou de nanopartículas, de modo a evitar este problema [54]. 

 Para se obter um produto fotoestável, que proteja contra a radiação UVA e UVB e tenha um 

fator de proteção solar (FPS) elevado, é frequente se combinarem diferentes tipos de filtros UV [54]. 

A legislação europeia permite atualmente utilizar 28 filtros UV nos seus produtos cosméticos (nos 

quais os protetores solares se enquadram [56]), estando estes descritos no anexo VI do Regulamento 

nº 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo aos 

produtos cosméticos, assim como a concentração máxima permitida [57]. 

1.5.3.2.  Proteção UVA e UVB 

Um protetor solar deverá apresentar proteção contra UVA e UVB, de forma a proteger 

adequadamente contra todos os efeitos adversos da radiação UV e assegurar um elevado nível de 

proteção da saúde pública [54, 56].  
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O FPS é definido como a razão entre a dose eritematosa mínima (MED) da pele protegida com 

um protetor solar (aplicado numa quantidade de 2 mg/cm2) e a MED da pele não protegida. Em 

termos práticos, quantifica a proteção contra a queimadura solar que um protetor solar oferece, em 

termos de tempo de exposição, em relação à exposição não protegida. É assim uma medida da 

proteção contra a radiação UVB [55].  

De acordo com a Recomendação da Comissão de 22 de setembro de 2006 relativa à eficácia e 

às propriedades reivindicadas dos protetores solares [56], o FPS deverá estar representado na 

rotulagem do produto, de acordo com a seguinte classificação (Tabela 3): 

Tabela 3 – Classificação do FPS [56]. 

Proteção Valor de FPS 

Baixa 6, 10 

Média 15, 20, 25 

Alta 30, 40 

Muito alta 50+ 

Um protetor solar deverá ainda ter proteção UVA de pelo menos um terço do seu valor de FPS, 

e um comprimento de onda crítico de 370 nm [56, 58]. Caso estes requisitos sejam cumpridos, o 

símbolo da Figura 4 deverá constar no rótulo. 

Figura 4 – Símbolo que representa a conformidade com os requisitos de proteção UVA e comprimento de 

onda mínimo de 370 nm [59]. 

1.5.3.3. Aplicação correta de um protetor solar 

O protetor solar deve ser aplicado pelo menos 15 minutos antes da exposição solar, e em 

quantidade suficiente para cobrir adequadamente toda a superfície da pele. A Academia Americana 

de Dermatologia recomenda a aplicação de 30 mL, aproximadamente a quantidade que cabe na palma 

de uma mão, para cobrir a pele de um adulto. Toda a pele deve ser protegida, incluindo os locais 

mais difíceis de alcançar ou que por vezes ficam esquecidos, como o pescoço, orelhas, mãos, pés, 

couro cabeludo e costas. Também deve ser utilizado um protetor solar labial. O protetor solar deve 

ser reaplicado a cada 2 horas ou após nadar ou suar excessivamente [20, 54, 60]. 

1.5.3.4. Aconselhamento de protetores solares 

Em farmácia comunitária, é frequente ser solicitada a ajuda do farmacêutico durante a aquisição 

de um protetor solar. É assim importante ter conhecimento suficiente sobre os vários tipos de 

protetores solares existentes no mercado, de forma a poder prestar o melhor aconselhamento. 
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Deverá ser aconselhado um protetor solar com proteção contra UVA e UVB e um FPS de pelo 

menos 15. Em caso de fototipos muito baixos, melasma ou historial de cancro de pele, o FPS deverá 

ser 30 ou superior [61-63].  

Para a pele das crianças, que é mais sensível, é recomendada a utilização de protetores com 

filtros minerais, que são melhor tolerados, ou fórmulas adaptadas a esta idade. Uma estratégia é 

também utilizar protetores com cores ou texturas apelativas, para que as crianças sintam vontade de 

se protegerem do sol. Também é recomendado o uso de protetores resistentes à água [61, 63, 64]. 

A pele seca pode beneficiar de protetores solares mais hidratantes, com ingredientes como 

lanolina, óleos e silicones, como o dimeticone. Estes protetores são geralmente formulados como 

cremes ou loções [61]. 

Indivíduos com pele sensível, rosácea e alergias devem evitar produtos com conservantes, 

fragrâncias e álcool. Os filtros minerais serão também uma boa opção devido à sua melhor 

tolerabilidade [61, 63]. 

Protetores solares em gel e não comedogénicos são os mais indicados para quem sofre de acne. 

Deverão ser evitados os cremes, pois estes são mais oleosos e podem exacerbar as manifestações de 

acne. No entanto, se a pele do indivíduo que sofre de acne estiver mais seca devido a um possível 

tratamento, uma loção ou creme poderá ser o mais indicado. Os protetores solares em gel são também 

indicados para quem tem pele oleosa, devendo ser evitados os cremes [61, 65]. 

As pessoas mais idosas e com menor mobilidade poderão ter maior facilidade em aplicar 

protetores solares em spray, de forma a alcançar mais facilmente áreas como as pernas e as costas 

[61]. 

1.6. Outros cuidados a ter com o sol 

 Evitar a exposição solar entre as 11h e as 17h (horas de maior intensidade da radiação UV) 

[52]; 

 Ter em conta que a proteção é necessária sempre que se está no exterior. Proteger-se do sol 

mesmo com tempo nublado, uma vez que os raios UV atravessam as nuvens [66]; 

 Não expor crianças com menos de seis meses ao sol e evitar a exposição direta de crianças 

com menos de três anos [52]; 

 Aumentar a ingestão de líquidos (água ou sumos de fruta naturais) e evitar as bebidas 

alcoólicas ou com elevados teores de açúcar [52]; 

 Em caso de queimadura solar, evitar nova exposição ao sol, aplicar compressas com água 

fria, não rebentar as bolhas e não aplicar álcool, manteiga ou óleos gordos [52]; 

 Fazer um auto-exame à pele de dois em dois meses, verificando se existem alterações no 

tamanho, assimetria e cor dos nevos e surgimento de dor ou comichão. Para além disto, 

consultar um dermatologista anualmente para uma avaliação profissional [52, 66].  
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1.7. Intervenção prática 

1.7.1. Elaboração de panfletos informativos 

De forma a sensibilizar os utentes da FP para a temática da fotoproteção, elaborei um panfleto 

(Anexo A) contendo explicações simples sobre a radiação solar, os tipos de protetores solares que 

existem e alguns cuidados a ter com o sol. Estes panfletos foram posteriormente distribuídos pelos 

utentes da FP. 

1.7.2. Palestra em escola primária 

 É importante que as crianças saibam quais são os cuidados que devem ter com o sol, pois assim 

estarão sensibilizadas para os perigos do sol desde cedo. Nesse âmbito, decidi realizar uma palestra 

para crianças do 1º ciclo sobre os cuidados a ter com o sol. Esta palestra realizou-se no dia 14 de 

junho de 2017, na Escola de Agro-Velho, em Aver-o-Mar (Póvoa de Varzim). Assistiram à palestra 

140 crianças, sendo que esta foi realizada em duas sessões: os alunos de 1º e 2º ano numa sessão e 

os alunos de 3º e 4º ano em outra sessão (Anexo B). 

 Para isto, elaborei uma apresentação em PowerPoint (Anexo C), tendo em atenção o facto de 

serem crianças muito jovens, pelo que a mantive simples e apelativa. Durante a apresentação, realizei 

também dois desafios sobre os conteúdos abordados, que foram respondidos por voluntários. No 

final, esses voluntários ganharam um prémio, um protetor solar específico para crianças. 

 Todas as crianças levaram para casa o panfleto sobre fotoproteção já referido anteriormente, 

para entregarem aos pais, e também amostras de protetor solar e um livro de atividades (Anexo D). 

Todos os brindes referidos foram gentilmente cedidos pelas marcas Bioderma, La Roche-Posay e 

Vichy. 

1.7.3. Determinação do fototipo  

Durante o mês de junho, realizei a determinação do fototipo de pele a utentes da FP. Elaborei um 

cartaz que ficou exposto no balcão (Anexo E), dando a informação de que era possível realizar a 

determinação do fototipo de pele, sendo também dados conselhos sobre como proteger a pele do sol 

e como escolher o protetor solar mais adequado. 

Esta determinação foi realizada a utentes que demonstraram voluntariamente interesse em serem 

avaliados, e também a alguns utentes que procuraram a FP para a compra de protetores solares, sendo 

que os abordei explicando o interesse desta determinação e estes concordaram em a realizar. 

De forma a determinar o fototipo de pele segundo a escala de Fitzpatrick, realizei um questionário 

adaptado da página da Skin Cancer Foundation [62] (Anexo F). Após isto, dei algumas 

recomendações de acordo com o fototipo de pele e sugeri alguns protetores solares adaptados ao tipo 

de pele. No final, entreguei amostras de protetores solares e também uma versão impressa das 

recomendações (Anexo G). 
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1.7.4. Exemplos de casos de aconselhamento 

a) Mãe procurava um protetor solar para o filho de 8 meses de idade. Aconselhei um protetor 

solar mineral, com FPS 50+, mais adaptado à pele das crianças mais novas. Informei ainda 

que deveria evitar a exposição direta da criança ao sol. 

b) Senhora procurava um protetor solar para o corpo. Aconselhei um protetor solar com FPS 30, 

em creme, visto que referiu que tinha a pele do corpo um pouco seca. 

c) Adolescente com acne procurava um protetor solar para a praia. Aconselhei um protetor solar 

em spray, com FPS 30, e referi que deveria utilizar um protetor adaptado à pele do rosto, com 

uma textura em gel e não comedogénico. Reforcei ainda que o protetor deveria ser usado 

diariamente, e não só na praia. 

 

2. Cessação tabágica 

2.1. Contextualização 

O meu interesse no tema da cessação tabágica surgiu devido ao facto de a equipa da FP pretender 

iniciar consultas de apoio à cessação tabágica na farmácia. Assim, e também devido ao facto de o 

tabagismo ser ainda um grande problema de saúde pública, decidi abordar este tema, contribuindo 

também para aumentar o meu conhecimento sobre o processo de cessação tabágica e o potencial 

papel do farmacêutico nessa área. 

2.2. Alguns dados estatísticos 

 O tabagismo é um dos maiores problemas de saúde pública a nível mundial, estimando-se que 

seja responsável por mais de 7 milhões de mortes por ano em todo o mundo [67]. Dados da 

Organização Mundial de Saúde indicam que, em 2012, 36,1% dos indivíduos do sexo masculino com 

idade superior a 15 anos eram consumidores de tabaco, assim como 6,8% dos indivíduos do sexo 

feminino com idade superior a 15 anos [68]. 

 De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde realizado em 2014, existiam em Portugal, nesse 

ano, cerca de 1,78 milhões de pessoas fumadoras com idade superior a 15 anos. Do total de população 

fumadora, cerca de 1,16 milhões eram do sexo masculino e 0,6 milhões do sexo feminino. Estima-

se ainda que em Portugal, em 2013, o consumo de tabaco tenha sido responsável por 10,83% dos 

óbitos registados e por 8,2% do total de anos de vida prematuramente perdidos, ajustados pela 

incapacidade, expressos em Disability Adjusted Life Years (DALY) [69].  

2.3. Constituintes do tabaco 

O fumo do tabaco é um aerossol constituído por uma fase gasosa e uma fase de partículas. É uma 

mistura complexa, tóxica e carcinogénica, constituída por aproximadamente 5000 substâncias, das 

quais 73 são consideradas carcinogénicos animais, sendo também 16 destas carcinogénicos humanos. 

Alguns dos constituintes do tabaco são a nicotina, acetona, formaldeído, chumbo, arsénio, amónia, 
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urânio, benzeno, monóxido de carbono, nitrosaminas específicas do tabaco e hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos [70, 71]. Estas substâncias podem existir naturalmente na folha do tabaco, 

resultar da absorção pela planta de substâncias existentes no solo ou no ar, ou ser produzidas durante 

o processo de cura e armazenamento das folhas. A Organização Mundial de Saúde considera todos 

os produtos do tabaco nocivos para a saúde, não havendo um limiar seguro de exposição [70]. 

O fumo inalado pelo fumador é também qualitativa e quantitativamente diferente do fumo 

libertado pela atmosfera, devido à diferença de temperaturas de combustão que existe quando há 

aspiração por parte do fumador (aproximadamente 900ºC) e nos intervalos entre as aspirações 

(aproximadamente 600ºC). O fumo libertado para a atmosfera é mais alcalino, contém partículas de 

menor dimensão e uma maior concentração de algumas substâncias tóxicas, tornando-o 

potencialmente mais nocivo para a saúde do que o fumo inalado diretamente [70].  

2.4. Dependência do tabaco 

A dependência do tabaco é um fenómeno que resulta da interação de vários fatores, sendo um dos 

mais relevantes a presença de nicotina. A nicotina é uma amina terciária existente no tabaco, que tem 

a capacidade de se ligar a recetores colinérgicos nicotínicos (nAChRs), sendo o recetor α4β2 o 

principal mediador da dependência da nicotina. Quando o fumo do tabaco é inalado, a nicotina é 

levada até aos pulmões por partículas de fumo, onde é absorvida [70, 72, 73]. Uma vez absorvida, 

atinge o cérebro em menos de dez segundos [70], ligando-se aos nAChRs existentes na área ventral 

do teto. Estes recetores, quando estimulados, levam à libertação de vários neurotransmissores, dos 

quais se destaca a dopamina. A libertação de dopamina que ocorre no núcleo accumbens (zona 

cerebral importante na aprendizagem, atenção, memória e motivação dos comportamentos) leva a 

uma sensação de prazer e bem-estar, sendo este fenómeno responsável pela dependência associada 

ao tabaco e a várias outras drogas de abuso [70, 72, 73]. Para além disto, a estimulação nicotinérgica 

atua sobre outras áreas cerebrais, levando a melhoria da atenção e da memória e reduzindo o stress 

e o apetite [70]. 

Se a exposição à nicotina for repetida, pode-se desenvolver tolerância a alguns dos seus efeitos, 

devido a um processo de neuroadaptação: ocorre um aumento dos locais de ligação da nicotina nos 

nAChRs, provavelmente causado por uma dessensibilização destes recetores [70, 72, 73]. Esta 

tolerância pode levar a uma diminuição dos efeitos da nicotina, podendo causar um aumento das 

doses consumidas [70]. Para além disto, quando os recetores previamente dessensibilizados voltam 

ao estado normal, surgem sintomas de abstinência como a irritabilidade, mau humor, ansiedade e 

inquietação [72, 73].  

Para além destes mecanismos farmacológicos, existem fatores de condicionamento do 

comportamento que têm um papel importante na dependência do tabaco. Com o consumo regular, o 

fumador tende a associar estados de humor, situações específicas ou fatores ambientais com os 

efeitos prazerosos da nicotina, sendo que estes estímulos desencadeiam vontade de fumar [72, 73].        
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Assim, a continuação dos hábitos tabágicos pode ser explicada pela necessidade de manter níveis 

plasmáticos de nicotina que evitem a ocorrência de sintomas de abstinência, pela continuação da 

obtenção de alguns dos efeitos prazerosos associados ao ato de fumar e pelos fatores de 

condicionamento do comportamento (Figura 5) [73, 74].  

Figura 5 – Aspetos moleculares e comportamentais da dependência da nicotina. Adaptado de [72]. 

 Os sintomas de dependência do tabaco podem surgir após alguns dias ou semanas de uso 

ocasional, não sendo por vezes necessário um consumo diário ou regular para que estes ocorram [70].  

2.5. Efeitos nefastos do tabaco 

Atualmente, sabe-se que o tabaco está relacionado com o surgimento de um grande número de 

doenças, causando danos em quase todos os órgãos e diminuindo a saúde global de um indivíduo, 

assim como a longevidade [70, 75, 76]. Alguns dos efeitos mais reconhecidos do tabaco são o 

surgimento de cancro em várias localizações (como o pulmão, boca, laringe e faringe, esófago, rim, 

fígado, bexiga, estômago, pâncreas, cólon e reto, entre outros), doenças do aparelho respiratório, 

doenças cardiovasculares e efeitos na saúde reprodutiva [70, 75, 77, 78].  

O tabaco causa danos nas vias respiratórias e nos alvéolos, sendo estes progressivamente maiores 

à medida que o consumo de tabaco progride. Isto pode levar ao surgimento de doença pulmonar 

obstrutiva crónica (que engloba a bronquite crónica e enfisema pulmonar), uma doença incurável e 

que causa elevada morbilidade. Também agrava as manifestações de asma e aumenta o risco de 

desenvolver infeções do trato respiratório [75-77]. 
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O ato de fumar está também associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

aumentando o risco de enfarte agudo do miocárdio, doença arterial periférica e doença venosa 

periférica e levando ao aumento da pressão arterial [76, 77]. 

Na mulher, o tabagismo está associado ainda à diminuição da fertilidade, surgimento de 

menopausa precoce e aumento do risco de osteoporose. Fumar na gravidez pode ainda levar a baixo 

peso ao nascimento, prematuridade, deslocamento da placenta e mortalidade perinatal [70, 75, 77, 

78].  

Algumas das outras patologias associadas ao consumo de tabaco são a artrite reumatoide, diabetes 

mellitus tipo 2 e cataratas [75, 76]. 

No entanto, o tabagismo é um fator de risco não só para o próprio fumador, mas também para os 

não fumadores expostos ao fumo do tabaco, tendo também estas maior probabilidade de desenvolver 

cancro do pulmão e outras patologias respiratórias e doenças cardiovasculares [70, 78]. 

2.6. Cessação tabágica 

2.6.1. Benefícios associados à cessação tabágica 

A cessação tabágica leva a uma melhoria do estado de saúde individual, estando associada tanto 

a benefícios imediatos como a longo prazo. Apesar de benéfica em qualquer idade, quanto mais cedo 

esta se verificar, maiores são os benefícios associados [70, 79]. 

Alguns dos benefícios associados à cessação tabágica são os seguintes: 

 20 minutos depois, o ritmo cardíaco e pressão arterial diminuem; 

 12 horas depois, o nível de monóxido de carbono no sangue regressa aos valores normais; 

 2 semanas a 3 meses depois, o risco de ocorrência de enfarte do miocárdio diminui e a função 

pulmonar aumenta; 

 1 a 9 meses depois, há uma menor ocorrência de tosse e dispneia; 

 1 ano depois, o risco de doença cardíaca coronária é metade do de um fumador; 

 5 anos depois, o risco de acidente vascular cerebral iguala o de um não fumador; 

 10 anos depois, o risco de cancro do pulmão é cerca de metade do de um fumador. O risco de 

cancro da boca, faringe, esófago, bexiga, rim e pâncreas também diminui; 

 15 anos depois, o risco de doença cardíaca coronária iguala o de um não fumador [70, 79, 80].  

 Para além destes benefícios para a saúde, verificam-se ainda benefícios económicos, sensoriais 

(melhoria do olfato e do paladar) e estéticos (os dentes e unhas deixam de estar amarelecidos, 

desaparecimento do cheiro a tabaco no cabelo e roupas) [70, 80]. 

2.6.2. Síndrome de abstinência 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a abstinência do 

tabaco caracteriza-se por sete sintomas principais: irritabilidade, ansiedade, humor depressivo, 

dificuldade na concentração, aumento do apetite, insónia e inquietação. Estes sintomas têm início 
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entre 4 a 12 horas após se fumar, alcançando um pico entre as 24 e as 48 horas. Apesar de a maioria 

dos sintomas durar cerca de um mês, a sensação de fome e a necessidade de nicotina pode perdurar 

por seis ou mais meses. Durante este período de tempo, é provável ocorrer uma recaída, motivada 

pelo desejo de aliviar os sintomas de abstinência [70, 81].  

2.6.3. Processo de mudança comportamental 

De forma a se poder adequar a intervenção terapêutica ao utente em questão, é necessário avaliar 

qual é a sua motivação para a mudança. Tem sido assim utilizado um modelo proposto por Prochaska 

e DiClemente, que permite conceptualizar o processo de mudança comportamental intencional. De 

acordo com este modelo, é possível classificar o fumador em diferentes estádios, avaliando a sua 

intenção em deixar de fumar [70, 82]. 

Este modelo considera que existem 5 estádios no processo de mudança: pré-contemplação, 

contemplação, preparação, ação e manutenção (Figura 6). Estes estádios, aplicados ao contexto de 

cessação tabágica, traduzem-se por: 

a) Pré-contemplação: O fumador não pretende alterar o seu comportamento num futuro 

imediato, podendo estar neste estádio por desmotivação, ausência de informação relativa aos 

riscos ou uma dependência elevada; 

b) Contemplação: O fumador pretende alterar o seu comportamento nos próximos seis meses, 

encontrando-se a pesar os prós e contras da sua decisão de mudar; 

c) Preparação: O fumador pretende modificar o seu comportamento dentro de 1 mês, podendo 

já ter tomado algum tipo de ação para deixar de fumar no ano anterior; 

d) Ação: O fumador conseguiu parar de fumar e permanece abstinente durante 6 meses; 

e) Manutenção: O fumador está abstinente há mais de 6 meses e mantém esse comportamento 

por um período de 5 anos [70, 82].  

Figura 6 – Roda dos estádios da mudança. Adaptado de [70]. 
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Após estes estádios, pode-se seguir uma recaída (regresso aos hábitos tabágicos anteriores) ou 

uma abstinência definitiva. Em caso de recaída, o fumador pode reiniciar o processo de mudança em 

qualquer um dos estádios. Podem ocorrer várias recaídas até se atingir uma abstinência definitiva. 

Pode-se ainda verificar um lapso ou deslize, distinguindo-se da recaída pelo facto de o fumador não 

abandonar a fase de ação após um consumo de tabaco acidental [70]. 

2.6.4. Intervenção na prática clínica 

São possíveis dois tipos de intervenção na abordagem clínica do fumador: uma intervenção breve, 

sendo esta realizada de forma oportunista, e uma intervenção de apoio intensivo, realizada ao longo 

de várias sessões [70]. 

2.6.4.1. Intervenção breve 

A intervenção breve consiste numa abordagem de curta duração, podendo durar de 2 a 3 minutos 

(aconselhamento mínimo) até 10 minutos (aconselhamento mais aprofundado). Esta intervenção 

pode ser realizada por qualquer profissional de saúde, podendo ser seguido um algoritmo clínico 

baseado na mnemónica dos “5 As” (Abordar, Aconselhar, Avaliar, Ajudar, Acompanhar) e dos “5 

Rs” (Relevância, Riscos, Recompensas, Resistências, Repetição) (Figura 7) [70]. 

Em primeiro lugar, devem-se abordar os hábitos: perguntar se o indivíduo fuma, quantos cigarros 

fuma por dia (em caso de resposta positiva), se já fumou, quando deixou de fumar (se aplicável). No 

caso de indivíduos que nunca tenham fumado, deverá ser incentivada a continuação da abstinência. 

No caso de ex-fumadores, deverá ser prevenida a recaída, podendo-se reforçar o sucesso obtido pelo 

indivíduo na sua tentativa de cessação tabágica e os benefícios que obteve com esta. No entanto, esta 

prevenção da recaída não é necessária em indivíduos que não fumem há mais de 5 anos [70, 83]. 

Figura 7 – Algoritmo de intervenção clínica na intervenção de apoio à cessação tabágica. Adaptado de [70]. 
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Se o indivíduo for fumador, deve-se aconselhar a cessação tabágica, de modo claro e firme, 

informando os riscos dos hábitos tabágicos e os benefícios em parar. Em seguida, deve-se avaliar a 

motivação para deixar de fumar, pois esta é crucial no processo de cessação tabágica. Poderá ser 

proposta uma intervenção intensiva de cessação tabágica, com recurso a consultas [70, 84]. 

Quando o fumador está motivado a parar de fumar no próximo mês, deve-se seguir a intervenção, 

continuando a mnemónica dos “5 As”. É importante ajudar na tentativa, marcando uma data para 

deixar completamente de fumar (dia D), discutindo sintomas de privação do tabaco, antecipando as 

dificuldades e mencionando a importância de pedir apoio a amigos e familiares [70]. Pode também 

ser indicado o uso de substitutos de nicotina, pois estes aumentam as taxas de sucesso, diminuindo 

os sintomas de privação [84]. É importante também acompanhar o individuo após o dia D, 

pessoalmente ou telefonicamente. Deverá ser avaliada a abstinência, ocorrência de sintomas de 

privação, efeitos secundários da terapêutica (se aplicável) e identificar problemas que tenham 

ocorrido [70, 84]. No caso de o utente ter voltado a fumar, deverá ser proposta uma nova data para 

parar de fumar, após avaliação das circunstâncias em que o lapso ocorreu [84]. 

No caso de o fumador se mostrar pouco motivado em parar de fumar, pode-se tentar reforçar a 

motivação de acordo com a abordagem dos “5 Rs”: 

 Relevância dos benefícios: deve-se discutir com o fumador os benefícios, para si e para 

terceiros, que poderá obter em deixar de fumar. Ceder também informação sobre o método 

atual de apoio aos fumadores, a existência de medicamentos, e as taxas de êxito que se obtêm; 

 Riscos em continuar: abordar as potenciais consequências negativas do uso do tabaco, 

podendo listar os riscos para o próprio fumador e para terceiros; 

 Recompensas: pedir ao fumador que identifique os potenciais benefícios de parar de fumar, a 

curto, médio e longo prazo, reforçando os mais importantes; 

 Resistências: solicitar ao fumador que identifique os obstáculos que possam comprometer a 

decisão de parar ou o seu sucesso e esclarecê-lo, motivando-o a ultrapassá-los; 

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

profissional de saúde [70, 84].  

2.6.4.2. Intervenção de apoio intensivo 

A intervenção de apoio intensivo consiste numa abordagem que decorre ao longo de vários meses, 

realizada em consultas específicas para o efeito. Estas consultas podem ser realizadas por qualquer 

profissional de saúde adequadamente treinado. A intervenção de apoio intensivo demonstrou ser mais 

eficaz do que a abordagem breve, sendo adequada a qualquer indivíduo que nela deseje participar 

[70, 85].   

É recomendado que sejam realizadas, quando possível, 4 ou mais sessões, com uma duração de 

mais de 10 minutos cada, visto que há evidências de uma forte relação dose-resposta entre o número 

de sessões e a taxa de sucesso [85]. 
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A Direção-Geral de Saúde recomenda, no seu “Programa-tipo de atuação em cessação tabágica”, 

uma intervenção que consiste em 4 a 6 consultas e 3 a 4 contactos telefónicos, sendo realizada por 

médicos e enfermeiros. A primeira consulta deverá ser a mais demorada, por ser decisiva para a 

continuidade do processo.  

Inicialmente, é feita uma avaliação clínica do fumador, sendo registados os seus dados pessoais, 

hábitos alimentares, medidas antropométricas, pressão arterial, níveis de monóxido de carbono 

(indicador da inalação de fumo nas quatro a seis horas anteriores) e nível de atividade física. É feita 

uma colheita da história clínica e são discutidos quais os riscos e recompensas decorrentes da 

cessação tabágica. É avaliado o uso de tabaco, sendo obtida informação sobre o início do consumo, 

tipo de tabaco consumido, número de cigarros consumidos por dia e tentativas anteriores para deixar 

de fumar. Avalia-se ainda o grau de dependência, com recurso ao teste de Fagerström (Tabela 4), 

assim como a motivação para parar de fumar, utilizando-se escalas analógicas ou o teste de Richmond 

(Tabela 5). Por fim, avalia-se o estádio de mudança comportamental no qual o fumador se situa 

(Figura 8) e discute-se o programa personalizado de tratamento (dia D e terapêutica farmacológica 

[70].  

Tabela 4 – Teste de Fagerström [70]. 

Após acordar, quando é que fuma o 1º cigarro? 

 

 

Nos primeiros 5 minutos 

Após 6 – 30 minutos 

Após 31 – 60 minutos 

Após > 60 minutos 

3 

2 

1 

0 

É difícil para si não fumar em espaços onde é proibido 

fumar (cinemas, viagens de avião, etc.)? 

Sim 

Não 

1 

0 

Qual o cigarro que teria mais dificuldade 

em abandonar? 

O primeiro da manhã 

Outros 

1 

0 

Quantos cigarros fuma por dia? < = 10 

11 – 20 

21 – 30 

> 31 

0 

1 

2 

3 

Fuma, mesmo quando está doente e acamado? Sim 

Não 

1 

0 

Fuma mais frequentemente nas primeiras horas após 

acordar do que no resto do dia? 

Sim 

Não 

1 

0 

Pontuação ≥ 6: fumadores muito dependentes; pontuação <6: fumadores pouco dependentes 

 

 

 

 

 



37 

 

Tabela 5 – Teste de Richmond [70]. 

Gostaria de deixar de fumar se o pudesse fazer facilmente? Sim 

Não 

0 

1 

Tem realmente vontade de deixar de fumar? Nenhuma 

Pouca 

Alguma 

Muita 

0 

1 

2 

3 

Acredita que conseguirá deixar de fumar nas próximas 2 

semanas? 

Não 

Talvez 

Provavelmente 

De certeza 

0 

1 

2 

3 

Pensa que será ex-fumador(a) dentro de 6 meses? Dificilmente 

Pode ser 

Provavelmente 

De certeza 

0 

1 

2 

3 

Pontuação 0-6 pontos: motivação baixa; 7-9 pontos: motivação moderada; 10 pontos: motivação elevada 

 

 

Figura 8 – Avaliação dos estádios de mudança comportamental [70]. 

Nas seguintes consultas, são discutidos os resultados das avaliações realizadas anteriormente e 

reavaliados os riscos e benefícios da potencial cessação tabágica, assim como o grau de motivação 

do fumador para abandonar o tabaco. É acordado o plano terapêutico com o fumador e marcado o 

dia D. Após o dia D, as consultas servirão para congratular o sucesso ou incentivar um novo 

compromisso de abstinência, reavaliar parâmetros e avaliar os sintomas de privação e possíveis 

efeitos secundários da terapêutica farmacológica. Incentiva-se ainda a adesão a um estilo de vida 

saudável, com a prática de atividades que levem a bem-estar psicológico, e reforça-se a importância 

do apoio social e familiar. Por fim, discutem-se estratégias para evitar a recaída, como por exemplo: 

incentivar a prática de uma alimentação saudável e de exercício físico, para evitar o aumento de peso 
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que geralmente ocorre devido à cessação tabágica; identificar e evitar as situações que desencadeiam 

vontade de fumar, treinando estratégias para lidar com as mesmas; evitar estar na proximidade de 

fumadores e reduzir comportamentos associados ao consumo de tabaco. 

Para além de consultas presenciais, os contactos telefónicos são também importantes. No contacto 

telefónico a realizar no dia D, é confirmada a cessação tabágica, sendo importante congratular o 

fumador por o ter feito. É revista a adesão ao plano farmacológico, inquirindo sobre eventuais efeitos 

secundários. Por fim, incentiva-se a continuação da cessação tabágica, reforçando a disponibilidade 

para ajudar em caso de qualquer problema. 

Os seguintes contactos servirão para congratular o sucesso, registar o peso e a pressão arterial, 

reavaliar sintomas de privação, discutir eventuais dificuldades ocorridas, ajustar a terapêutica, se 

necessário, e efetuar a prevenção da recaída [70]. 

2.6.5. Tratamento farmacológico 

A utilização de terapêutica farmacológica faz aumentar de uma forma significativa o sucesso da 

abstinência tabágica, relativamente aos fumadores que não a utilizam [70]. Os fármacos utilizados 

no tratamento da cessação tabágica deverão bloquear os efeitos prazerosos da nicotina e ao mesmo 

tempo prevenir ou diminuir os sintomas de abstinência [86]. Atualmente, existem fármacos 

considerados de primeira e segunda linha, tendo em conta a sua eficácia e incidência de efeitos 

secundários. A terapêutica de substituição da nicotina (TSN), bupropiona e vareniclina são 

considerados fármacos de primeira linha, enquanto a nortriptilina e clonidina são considerados 

fármacos de segunda linha [70, 87, 88]. 

2.6.5.1. Terapêutica de substituição da nicotina 

Os fármacos da TSN foram os primeiros fármacos que demonstraram eficácia no tratamento da 

dependência tabágica [87]. A utilização de fármacos com nicotina permite substituir, parcialmente, 

a nicotina obtida previamente através do consumo de tabaco, levando assim à diminuição dos 

sintomas de privação e dos desejos [70, 86-88]. O tratamento com estes fármacos deverá ser iniciado 

no dia D, não devendo haver consumo de tabaco durante o tratamento [70, 87].  

Existem diferentes formulações farmacêuticas dos substitutos de nicotina; em Portugal são 

atualmente comercializados os adesivos transdérmicos, gomas de mascar e pastilhas de chupar [70]. 

2.6.5.1.1. Gomas de mascar 

As gomas de mascar libertam nicotina que é posteriormente absorvida pela mucosa bucal. Esta 

atinge rapidamente o sistema nervoso central, aliviando assim os sintomas de privação [70, 87]. Em 

Portugal, existem disponíveis no mercado dosagens de 2 mg e 4 mg, sendo recomendadas as gomas 

de 2 mg para os fumadores de até 20 cigarros por dia e as gomas de 4 mg para os fumadores de mais 

de 20 cigarros por dia [70, 89-91]. A posologia recomendada é de 8 a 12 gomas por dia durante 3 

meses, devendo-se reduzir o número gradualmente e terminar o tratamento quando forem necessárias 

apenas 1 a 2 gomas por dia [70, 89-91]. 
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As gomas devem ser mastigadas lentamente até se notar um sabor forte. Em seguida, deve-se 

parar de mastigar e colocar a goma junto à bochecha até o sabor se atenuar, altura em que se recomeça 

o processo. Repetir até deixar de existir sabor, altura em que se deve parar. A goma deve ser utilizada 

durante trinta minutos, para que a nicotina seja totalmente absorvida [70, 88, 90, 91]. 

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

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

temporomandibular e aumento de problemas odontológicos. As bebidas ácidas (café, colas, sumos e 

cerveja) podem interferir com a absorção oral da nicotina, pelo que devem ser evitadas, 15 minutos 

antes e durante o uso das gomas [70, 88-91]. 

2.6.5.1.2. Pastilhas de chupar 

As pastilhas libertam nicotina de forma constante ao serem chupadas, pelo que não devem ser 

mastigadas ou engolidas. Uma vantagem na sua utilização comparativamente às gomas de mascar é 

o facto de não aderirem aos dentes, tornando-as mais adequadas a utilizadores de próteses ou mais 

apelativas para alguns fumadores [70, 86].  

Existem disponíveis em Portugal pastilhas com dosagens de 1, 1,5, 2, 2,5 e 4 mg, sendo 

recomendadas para fumadores de até 20 cigarros por dia as pastilhas de 1 ou 1,5 mg e para os 

fumadores de mais de 20 cigarros por dia as pastilhas de 2, 2,5 ou 4 mg. A posologia recomendada 

é de 8 a 12 pastilhas por dia durante 3 meses, seguida de uma redução gradual. Deve-se terminar o 

tratamento quando forem necessárias apenas 1 a 2 pastilhas por dia. [92-97].  

O modo de utilização é semelhante ao das gomas de mascar: chupar a pastilha até que o sabor se 

torne intenso, em seguida colocar a pastilha junto à bochecha. Quando o sabor da pastilha diminuir, 

chupar novamente. Repetir o processo até que a pastilha se dissolva completamente. Os efeitos 

adversos são também similares aos das gomas, apesar de serem menos frequentes. Similarmente, 

devem evitar-se as bebidas ácidas, 15 minutos antes e durante o uso das pastilhas [70, 92-97]. 

2.6.5.1.3. Adesivos transdérmicos 

Os adesivos transdérmicos libertam nicotina de uma forma lenta e constante (aproximadamente 

1 mg por hora), durante 16 ou 24 horas, dependendo do tipo de adesivo utilizado.  

Em Portugal, são comercializados adesivos de 21, 14 e 7 mg por cada 24 horas e adesivos de 10, 

15 e 25 mg por cada 16 horas. Os adesivos de 24 horas evitam mais facilmente os sintomas de 

privação nas primeiras horas do dia, mas são responsáveis por uma maior incidência de insónias. 

Deve-se assim optar pelos adesivos de 16 horas quando há problemas com o sono, ou em alternativa 

remover os adesivos de 24 horas ao deitar [70]. 

Deve ser aplicado um adesivo por dia, de manhã, na pele íntegra, seca e pouco pilosa, sendo que 

os adesivos de 16 horas devem ser retirados à noite. O local de aplicação deve variar diariamente. A 

dose e duração recomendada do tratamento variam de acordo com o medicamento utilizado. De uma 

forma geral, os fumadores de um maior número de cigarros por dia ou mais dependentes iniciam o 
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tratamento com a dosagem mais elevada, reduzindo em seguida para a dosagem intermédia e por fim 

para a mais baixa. Os fumadores menos dependentes ou que fumem um menor número de cigarros 

por dia geralmente iniciam o tratamento pela dosagem intermédia, terminando com a dosagem mais 

baixa. O tratamento dura normalmente de 8 a 12 semanas [98-106]. 

A adesão ao tratamento com adesivos transdérmicos é geralmente boa, devido à sua facilidade de 

utilização e poucos efeitos adversos (sendo os mais comuns a irritação cutânea e prurido na área de 

aplicação) [70]. 

2.6.5.2. Bupropiona 

A bupropiona foi o primeiro fármaco não nicotínico a ser aprovado na cessação tabágica [70, 87]. 

É um antidepressivo atípico [87, 107, 108], no entanto, os seus efeitos na cessação tabágica não 

parecem estar relacionados com os efeitos antidepressivos [107, 108]. Atua inibindo a recaptação de 

noradrenalina e dopamina, aumentando assim os seus níveis extracelulares [70, 86, 107, 108]. É 

ainda um antagonista dos recetores nicotínicos [86, 87, 107, 108]. Assim, tem como efeitos a 

diminuição dos sintomas de abstinência e do desejo de fumar, tendo sido ainda associado a um menor 

aumento de peso associado ao abandono do tabaco [70, 86, 87, 108]. 

Em Portugal, a bupropiona existe na forma de comprimidos de libertação prolongada de 150 e 

300 mg. É recomendado iniciar o tratamento com bupropiona 7 dias antes do dia D [70, 86, 87, 107, 

108], devido ao facto de serem necessários entre 5 e 8 dias para se obterem concentrações plasmáticas 

do fármaco em estado de equilíbrio [86, 87]. A dose inicial recomendada é de 150 mg diários, sendo 

aumentada para 300 mg no sétimo dia, divididos em duas tomas [70, 87, 107]. O tratamento deverá 

durar entre 7 e 9 semanas, devendo ser interrompido em caso de recaída [70]. 

Os efeitos adversos mais comuns da bupropiona são insónia, cefaleias, boca seca, náuseas e 

ansiedade [87, 107, 108], e dois efeitos adversos clinicamente importantes, embora raros, são 

convulsões e reações de hipersensibilidade [70, 87]. Este fármaco está contra-indicado em casos de 

hipersensibilidade à bupropiona, anorexia, bulimia, história prévia ou atual de convulsões, 

terapêutica concomitante com inibidores da monoaminooxidase ou medicamentos que diminuam o 

limiar convulsivo, diabéticos em tratamento com hipoglicemiantes ou insulina, indivíduos que 

tenham interrompido repentinamente o consumo de álcool ou de qualquer medicamento associado 

ao risco de convulsões quando suspenso e doentes com cirrose hepática grave [70, 109]. 

2.6.5.3. Vareniclina 

A vareniclina é o mais recente fármaco aprovado para a cessação tabágica [70, 86, 87, 108].  

Pensa-se que o seu uso na cessação tabágica se deve a um mecanismo de ação duplo: a vareniclina 

é um agonista parcial do nAChR α4β2, levando à sua estimulação parcial e à libertação de níveis 

moderados de dopamina, diminuindo o desejo de fumar e os sintomas de abstinência. Por outro lado, 

devido à sua elevada afinidade para o nAChR α4β2, ocorre inibição competitiva da ligação da 

nicotina ao recetor, diminuindo assim os seus efeitos prazerosos, em caso de lapso [86, 87, 108, 110, 
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111]. Parece também estar associada a um menor aumento de peso associado à cessação tabágica 

[87].  

Em Portugal, a vareniclina está disponível sob o nome comercial Champix® (Pfizer), sendo 

comercializada na forma de comprimidos com dosagens de 0,5 + 1 mg e de 1 mg [112]. 

É recomendado iniciar-se o tratamento 1 semana antes do dia D, havendo aumento gradual da 

dose, de forma a minimizar possíveis efeitos secundários: nos primeiros 3 dias, a dose recomendada 

é de um comprimido de 0,5 mg por dia; do 4º ao 7º dia, um comprimido de 0,5 mg, duas vezes por 

dia, e a partir do 8º dia, um comprimido de 1 mg, duas vezes por dia. A duração do tratamento deverá 

ser de 12 semanas, podendo estender-se por mais 12 semanas em caso de sucesso na cessação 

tabágica, de forma a evitar a recaída [70, 86, 108, 111]. 

Os efeitos adversos mais comuns da vareniclina são as náuseas, cefaleias, vómitos, insónia, 

pesadelos e flatulência, podendo reduzir-se a dose no caso de estes ocorrerem [87, 108, 111]. Foram 

ainda notificados sintomas de depressão e ideação suicida, devendo o fumador interromper o 

tratamento e consultar o médico no caso de desenvolver ideação suicida [70]. 

A vareniclina demonstrou levar a taxas de abstinência superiores às conseguidas com a TSN e a 

bupropiona, e efetividade na prevenção da recaída a longo prazo [70, 86]. 

2.6.5.4. Clonidina 

A clonidina é um agonista adrenérgico, normalmente utilizado para o tratamento da hipertensão, 

que demonstrou diminuir os sintomas de abstinência do tabaco [70, 86, 87, 107]. É recomendado o 

tratamento com 0,15 a 0,75 mg por dia, durante 3 a 10 semanas [70]. Tem como efeitos adversos a 

xerostomia, sedação, tonturas, vertigens, diarreia e hipotensão postural [70, 86, 87, 107], sendo por 

isso mais indicado em fumadores que não desejem ou possam utilizar outros tratamentos [107]. 

2.6.5.5. Nortriptilina 

A nortriptilina é um antidepressivo tricíclico que demonstrou ser eficaz na terapêutica da cessação 

tabágica em vários ensaios clínicos [86]. O seu efeito parece dever-se ao bloqueio da recaptação de 

noradrenalina e serotonina, diminuindo assim os sintomas de abstinência [87]. A nortriptilina é 

comercializada em Portugal na forma de comprimidos revestidos de 25 mg [113], sendo 

recomendado um tratamento de treze semanas, a iniciar duas a três semanas antes do dia D. Deve 

iniciar-se com uma dose de 25 mg por dia durante três dias, em seguida 50 mg por dia durante quatro 

dias, e por fim 75 mg por dia, durante doze semanas [70]. 

Tem como efeitos adversos xerostomia, sedação, obstipação, visão turva, retenção urinária, 

cefaleias e toxicidade cardíaca [70].    
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2.7. Intervenção prática 

2.7.1. Consultas de apoio à cessação tabágica 

Quando iniciei o meu estágio na FP, havia a intenção de iniciar um serviço de consultas de apoio 

à cessação tabágica. Nesse sentido, participei na elaboração de um manual de apoio a essas consultas 

(Anexo H), com base no programa da Direção-Geral da Saúde e outros materiais existentes na 

farmácia, tendo este também uma breve referência à abordagem dos “5 As”. Elaborei ainda um 

panfleto (Anexo I) sobre cessação tabágica, que foi distribuído no Dia Mundial Sem Tabaco (31 de 

maio), servindo este também para divulgar o novo serviço (Anexo J). Durante o período do meu 

estágio, nenhum utente solicitou este serviço, pelo que não foi possível fazer um acompanhamento 

de um utente durante este processo. 

2.7.2. Elaboração de tabela com medicamentos de venda livre 

 Durante o estágio, por vezes foi-me solicitado aconselhamento sobre medicamentos para ajudar 

na cessação tabágica. Senti alguma dificuldade em saber o que aconselhar, devido à variedade de 

medicamentos disponíveis. Sendo assim, achei pertinente elaborar uma tabela contendo os diferentes 

medicamentos de venda livre disponíveis para a cessação tabágica, o seu modo de utilização, 

posologia, efeitos adversos mais comuns, interações e contra-indicações (Anexo K), de forma a ter 

acesso rápido à informação para um melhor aconselhamento ao utente. 

2.7.3. Exemplo de um caso de aconselhamento 

Um exemplo de um caso de aconselhamento é o de uma utente que me abordou pedindo ajuda 

para deixar de fumar. Avaliei rapidamente a sua motivação, pelo que me pareceu disposta a iniciar o 

processo, no entanto não quis usufruir do serviço de consultas recentemente implementado. 

Escolhemos assim um dia D, e, em relação a terapêutica farmacológica, a utente preferiu a utilização 

de adesivos transdérmicos. Visto que esta fumava mais de 20 cigarros por dia, e sentia grande vontade 

de fumar ao acordar, sugeri iniciar o tratamento com Nicotinell® (GlaxoSmithKline) 21 mg/24h, 

durante 4 semanas, diminuindo progressivamente para o adesivo de 14 mg/24h, durante mais 4 

semanas e finalmente o adesivo de 7 mg/24h, durante 4 semanas. Alertei ainda para a possibilidade 

de insónia, pelo que poderia remover o adesivo ao deitar nessa situação, e os efeitos adversos mais 

frequentes.  Reforcei a importância de pedir apoio a amigos e familiares e a disponibilidade da equipa 

da farmácia para ajudar em caso de alguma dúvida ou dificuldade. 
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Anexo A – Panfleto sobre fotoproteção distribuído aos utentes da FP e aos participantes na palestra sobre cuidados a ter com o sol 
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Anexo B – Imagens da palestra sobre cuidados a ter com o sol 
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Anexo C – Apresentação PowerPoint elaborada para a palestra sobre cuidados a ter com o sol 
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Anexo D – Ofertas cedidas aos participantes na palestra sobre cuidados a ter com o sol 
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Anexo E – Cartaz elaborado para a divulgação da determinação do fototipo 
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Anexo F – Questionário utilizado durante a determinação do fototipo de pele a utentes da FP 
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Anexo G– Recomendações entregues aos utentes da FP que realizaram a determinação do fototipo 
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Anexo H – Manual de apoio às consultas de cessação tabágica 
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Anexo I – Panfleto sobre cessação tabágica distribuído aos utentes da FP durante o Dia Mundial Sem Tabaco 
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Anexo J – Mesa com panfletos cedidos durante o Dia Mundial Sem Tabaco 
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Anexo K – Tabela-resumo com medicamentos de venda livre para auxílio à cessação tabágica 
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Resumo 

De forma a garantir uma formação adequada ao exercício farmacêutico em farmácia hospitalar, 

o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto possibilita a realização de dois meses de estágio profissionalizante nos Serviços 

Farmacêuticos de um hospital. O nosso estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António, de janeiro a fevereiro, sob orientação da Dra. 

Teresa Almeida. 

Durante este período de tempo foi possível interagir com vários farmacêuticos hospitalares e 

técnicos de farmácia e contactar com as suas diversas atividades e funções, de forma rotativa, 

permanecendo em cada setor por um período máximo de uma semana, exceto no Armazém de 

Produtos Farmacêuticos, onde o período de tempo foi menor. Um cronograma das atividades 

realizadas encontra-se disponível no Anexo A. 

Dentro desta instituição, os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pelo controlo integral do 

circuito do medicamento, sendo o farmacêutico um profissional de saúde qualificado que promove 

o uso racional do medicamento e de outros produtos de saúde e assegura aos doentes uma 

terapêutica com qualidade, segurança e eficácia, ao menor custo possível. 

Inicialmente, neste relatório, será descrita a organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos, a 

forma como é feita a aquisição, receção, armazenamento de produtos farmacêuticos e a gestão de 

stocks. De seguida, aborda-se a farmacotecnia, onde se inclui a produção de não estéreis, 

fracionamento e reembalagem e produção de estéreis e de citotóxicos, é explicada a distribuição de 

medicamentos em ambiente hospitalar e a importância dos ensaios clínicos como instrumento de 

investigação para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas, os seus intervenientes e o 

papel do farmacêutico nesta área. Posteriormente, faz-se referência aos cuidados farmacêuticos, 

uma vez que são uma prática profissional realizada neste hospital com o objetivo de melhorar o 

processo de uso dos medicamentos e minimizar os resultados negativos associados aos mesmos.  

Na parte final do relatório serão descritas atividades complementares realizadas, como a 

participação numa formação sobre um novo medicamento, a presença em reuniões da Consulta de 

Grupo de Imunologia Clínica e a realização de folhetos informativos para fármacos dispensados em 

regime de ambulatório, entre outras. 

Ao longo do estágio, foi possível perceber a dinâmica estrutural e funcional dos Serviços 

Farmacêuticos do hospital, consolidar conhecimentos adquiridos ao longo de nove semestres de 

formação essencialmente teórica e adquirir competências técnicas e deontológicas para o futuro 

desempenho da profissão farmacêutica, num ambiente hospitalar.  
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1. Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) é uma entidade pública empresarial criada pelo Decreto-

Lei nº 326/2007, de 28 de setembro [1]. Atualmente, no CHP estão integrados o Hospital de Santo 

António (HSA), o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) e o Centro de Genética Médica 

Doutor Jacinto Magalhães (CGMDJM). O HSA localiza-se no Largo Prof. Abel Salazar, no centro 

da cidade do Porto – próximo das instalações do CMIN, no Largo da Maternidade de Júlio Dinis, e 

do CGMDJM, na Praça Pedro Nunes [2]. 

2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) englobam-se, no organigrama geral do CHP, nos Serviços de 

suporte à prestação de cuidados [3]. Têm como função assegurar a seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos a todos os doentes, bem como assegurar a 

preparação de diversas formulações estéreis e não estéreis, gerir o medicamento experimental nos 

Ensaios Clínicos (EC) e promover o uso racional do medicamento e os cuidados farmacêuticos [4]. 

Localizam-se maioritariamente no edifício neoclássico do HSA, excluindo a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), que se situa no Edifício Dr. Luís de Carvalho. Existe ainda uma 

unidade satélite no CMIN. Encontra-se, no Anexo B, uma representação esquemática dos espaços 

da unidade central dos SF. 

Os SF asseguram as suas funções 24h por dia, sendo que todas as noites se encontra um 

farmacêutico de serviço. Aos fins-de-semana e feriados, além de um farmacêutico, está presente 

também pelo menos um técnico de farmácia. 

A estrutura dos SF engloba farmacêuticos – Técnicos Superiores de Saúde (TSS), técnicos de 

farmácia – Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e 

assistentes técnicos. A direção dos SF encontra-se a cargo da Dr.ª Patrocínia Rocha, sendo que a 

responsabilidade de cada setor está delegada a um TSS. Os setores existentes são o Armazém de 

Produtos Farmacêuticos (APF), Distribuição (Ambulatório, Clássica e Dose Individual Diária), 

UFO, Farmacotecnia, Investigação e Desenvolvimento, Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e 

Gestão do Circuito do Medicamento (CdM) [4]. 

Os SF estão integrados em diversas equipas multidisciplinares, trabalhando em conjunto com 

outros profissionais de saúde de modo a promover a intervenção farmacêutica na prática clínica. 

Assim, existem farmacêuticos hospitalares em múltiplas comissões técnicas e científicas, de que 

são exemplo a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética para a Saúde 

(CES), a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar e várias consultas de grupo. 
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2.1. Gestão de qualidade 

O Sistema de Controlo de Qualidade tem como objetivo primordial realçar as políticas e 

procedimentos conducentes à melhoria e controlo das atividades e processos desenvolvidos no 

CHP-HSA. Aplica-se uma abordagem por processos, sendo que, para cada processo, são nomeados 

os respetivos Gestores e estabelecidos objetivos, identificadas atividades, responsabilidades e 

metodologias [4]. Cada serviço possui normas de gestão de qualidade e manuais de procedimentos 

próprios, complementadas com Instruções de Trabalho, bem como indicadores de desempenho pré-

definidos, que permitem a monitorização e controlo dos processos [5]. 

Uma parte essencial deste sistema são as auditorias, levadas a cabo de modo a averiguar se os 

processos se encontram concordantes com os procedimentos planeados previamente, se a sua 

implementação foi eficaz e se são adequados aos objetivos existentes em cada setor. Estas podem 

ter origem interna e externa [4, 6]. Os SF têm certificação Caspe Healthcare Knowledge Systems 

(CHKS) e são também certificados em todas as suas atividades pela norma ISO 9001:2008, sendo 

esta certificação renovada de 3 em 3 anos após auditorias apropriadas [4]. 

Nos SF, está implementado o Hospital Logistics System (HLS), um sistema de gestão de 

qualidade que visa a aplicação do modelo Kaizen, pretendendo garantir uma constante melhoria dos 

métodos implementados e satisfação das necessidades e expetativas dos doentes. Um exemplo da 

implementação deste sistema consiste na utilização de kanbans (Anexo C), que permitem efetuar 

uma eficaz gestão de stocks – estes cartões, armazenados juntamente com o produto respetivo, 

incluem, além de todas as informações que permitem a identificação do produto, o ponto de 

encomenda e a quantidade a pedir quando este é atingido. 

2.2. Gestão de risco 

Nos SF do CHP-HSA são implementados diversos métodos com o objetivo de minimizar o 

risco, uma vez que aqui são desempenhadas atividades que comportam grande responsabilidade – 

delas depende, em última instância, a segurança e manutenção ou restauração da saúde dos doentes. 

Os processos de gestão de risco estão diretamente associados à gestão da qualidade.  

São exemplos de medidas alusivas a este processo os avisos visuais referentes a prazo de 

validade (PV) curto, medicação de frio, soluções concentradas e diferentes dosagens do mesmo 

fármaco. Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) estão também identificados de acordo 

com o método de inserção de letras maiúsculas, tal como descrito na Norma n.º 020/2014 da 

Direção Geral da Saúde [7]. O CHP também implementa práticas seguras no que respeita a 

medicamentos de alerta máximo, ou seja, medicamentos com risco aumentado de provocar dano 

significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização, segundo a Norma 

n.º 014/2015 da Direção Geral da Saúde [8]. Cada serviço possui também medidas específicas – 

por exemplo, na Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), a validação 

farmacêutica das prescrições médicas enquadra-se na gestão do risco; no setor de Farmacotecnia, 
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estão implementados variados procedimentos que visam a eliminação de problemas relacionados 

com a preparação efetuada. Em adição, é, sempre que possível, realizada dupla ou tripla verificação 

de todas as tarefas executadas. 

2.3. Sistema Informático 

Os SF utilizam uma plataforma denominada Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

(GHAF). Esta plataforma é polivalente, permitindo uma comunicação eficaz entre os diversos 

setores e também com os restantes serviços do CHP. O GHAF contribui para uma otimização do 

trabalho desenvolvido em todos os setores, desde a gestão de stocks, gestão de encomendas, 

requisições, débitos e validação das prescrições médicas até à distribuição dos produtos 

farmacêuticos. O acompanhamento das prescrições é feito na aplicação CdM, que permite o acesso 

a informações clínicas dos doentes e ao histórico das prescrições, validações e dispensas, 

contribuindo para uma validação farmacêutica mais segura e eficaz e para a rastreabilidade dos 

produtos dispensados.  

3. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF tem como principal objetivo assegurar a correta disponibilização de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, na quantidade, qualidade e prazo expectável pelo doente, ao menor custo 

possível. É constituído por uma série de setores e zonas interligadas, de modo a garantir a 

conservação dos produtos e a otimizar o processo de armazenamento e distribuição dos mesmos. O 

armazém central é identificado com o código 1001, sendo que existem depois vários sub-armazéns 

nos SF, para que seja facilitada a gestão e dispensa dos produtos – por exemplo, a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA), a UFO, a produção e a DIDDU possuem armazéns próprios 

(1003, 1004, 1006 e 1, respetivamente).  

3.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos é realizada de acordo com o Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), que contém os medicamentos autorizados para uso hospitalar no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). Este é complementado pela respetiva Adenda ou deliberações da CFT 

do CHP, que pode restringir o formulário de acordo com as opções mais adequadas à realidade do 

hospital. Adicionalmente, em casos excecionais, podem adquirir-se medicamentos extra-formulário 

ou medicamentos sujeitos a uma Autorização de Utilização Excecional (AUE), após autorização da 

CFT [9].  

Os pedidos de encomenda são usualmente despoletados através dos kanbans, que contêm todas 

as informações necessárias para a encomenda do produto. Embora a parte técnica da gestão de 

compras seja da responsabilidade dos SF, a compra propriamente dita é feita pelo Serviço de 

Aprovisionamento (SA). Assim, existe uma plataforma informática, a Lista Comum, partilhada 

pelos dois serviços, onde os SF inserem os produtos a encomendar e o SA, conforme existe crédito 
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disponível, emite as notas de encomenda, de acordo com os concursos já realizados. Pontualmente, 

para produtos que não existam em stock ou que se encontrem esgotados, podem realizar-se 

encomendas à Farmácia Lemos ou pedidos de empréstimo a outros hospitais [9-11]. 

No decorrer do estágio, tivemos oportunidade de contactar com a aquisição de produtos 

farmacêuticos através da introdução de produtos na Lista Comum e pedidos de empréstimo ao 

exterior.  

3.2. Receção e armazenamento de medicamentos 

A receção da medicação é realizada num setor próprio inserido no APF. As encomendas são 

inicialmente verificadas em relação ao número de volumes, estado das embalagens, destino interno 

e quantidade recebida. De seguida, é feita a validação por um TDT ou TSS: compara-se a 

mercadoria entregue com a encomendada (de acordo com a nota de encomenda) e com a faturada 

(de acordo com o guia de remessa ou fatura) e verifica-se o lote e o PV, sendo que este último deve 

ser superior a 6 meses, sob pena de aceitação condicional. Alguns produtos exigem um controlo 

especial: nos dispositivos médicos, é necessário verificar a certificação CE; nos hemoderivados, o 

Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) e, nas matérias-primas (MP), o 

Certificado de Análise. Os estupefacientes e psicotrópicos são enviados para o TSS, para 

armazenamento numa sala fechada. Após a validação da encomenda, a documentação é enviada 

para o SA, para que este dê entrada informaticamente dos produtos recebidos [12]. 

Posteriormente, os produtos são armazenados de acordo com as condições adequadas 

previamente estabelecidas. Um esquema representativo do APF está disponível no Anexo D. 

Existem produtos com condições especiais de conservação – alguns exemplos são os termolábeis, 

armazenados em câmara frigorífica com sensor de controlo da temperatura, os inflamáveis, que se 

encontram numa sala individualizada com condições próprias, os estupefacientes e psicotrópicos, 

reunidos numa sala de acesso condicionado, e os medicamentos citotóxicos (CTX), armazenados 

diretamente na UFO. É utilizada a metodologia First Expired First Out (FEFO), sendo que os 

produtos devem ser retirados da direita para a esquerda, de cima para baixo e da frente para trás 

[12]. 

Durante o estágio, acompanhámos a receção de medicação e produtos farmacêuticos, com todo 

o processo de verificação e validação que lhe está inerente. 

3.3. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é suportada simultaneamente pelo GHAF e pelo sistema de kanbans. Como 

mencionado na secção 2.1., estes cartões contêm a identificação/código do produto, o ponto de 

encomenda e a quantidade a encomendar, e são distinguíveis através de um código de cores [13]. O 

ponto da encomenda e a quantidade a encomendar são calculados através da ponderação do 
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histórico de consumos [13]. No final do dia, são recolhidos todos os kanbans dos diferentes 

serviços, de modo a adicionar os produtos em falta à Lista Comum.  

Devido à elevada atividade do APF, por vezes os quantitativos informáticos não correspondem 

aos físicos. Assim, realiza-se um controlo frequente de alguns produtos selecionados 

aleatoriamente e, sempre que esta situação é detetada, procede-se ao seu devido registo [14]. 

Periodicamente, é também realizado um inventário dos SF, com o objetivo de atingir um controlo 

interno eficaz das quantidades físicas existentes [13]. 

O controlo dos PV é executado através de um sistema mensal de verificação dos produtos com 

um período de caducidade até 3 meses a contar da data de controlo. Também se reanalisam, 

mensalmente, os produtos que expiram naquele mês. Se a baixa rotatividade o justificar, os 

produtos são reunidos em local próprio para se proceder à devolução ao laboratório ou, caso esta 

não seja autorizada, para incineração [13]. 

Aquando da devolução de medicamentos ao próprio APF por parte dos vários serviços, o TSS 

analisa os medicamentos e o motivo da devolução e toma a decisão de a aceitar ou rejeitar com 

base em critérios definidos, que assentam na integridade do produto, PV, identificação e condições 

de conservação adequadas [15]. 

Durante o nosso estágio, procedemos à atualização e criação de novos kanbans para produtos 

recentemente adquiridos, colaborámos no processo de controlo de stock de alguns produtos e de PV 

e também no processo de conferência de serviços, integrado na gestão da qualidade. 

4. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital. Este setor permite satisfazer as necessidades que não são 

supridas pela indústria farmacêutica, o que é muito comum, por exemplo, na área da pediatria. 

Neste setor, ocorre a produção de estéreis, não estéreis, citotóxicos e o fracionamento e 

reembalagem de medicamentos. Todos os medicamentos manipulados são preparados de acordo 

com as “Boas Práticas a observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de 

Oficina e Hospitalar”, presentes na Portaria nº 594/2004 de 2 de junho [16], de forma a assegurar 

um elevado padrão de qualidade. Encontra-se, no Anexo E, um esquema da organização do 

Laboratório de Produção. 

4.1. Produção de não estéreis 

As formulações não estéreis preparadas nos SF compreendem formas farmacêuticas sólidas, 

semissólidas e líquidas e são manipuladas numa sala própria para este efeito. O TDT responsável 

pela preparação das formulações não estéreis deverá utilizar equipamento de proteção individual 

(EPI) adequado (bata, touca, máscara do tipo “procedimentos II” e luvas adequadas) [17]. 



6 

 

Os pedidos para preparação de uma formulação não estéril podem ser feitos através do GHAF, 

por kanbans ou em caso de necessidade de reposição de manipulados em stock no armazém central, 

por ter sido ultrapassado o seu PV. Para satisfazer um pedido, é necessária uma ordem de 

preparação, que é emitida e validada pelo farmacêutico supervisor. Esta ordem contém a 

designação da(s) substância(s) ativa(s), a forma farmacêutica, dosagem e apresentação, número de 

lote, identificação do operador e do supervisor, a quantidade por unidade e o número de unidades a 

preparar, as matérias-primas utilizadas (incluindo o seu lote, origem e PV), a técnica de preparação, 

os ensaios de verificação da qualidade do produto final e a validação pelo supervisor (Anexo F). Os 

ensaios de verificação genericamente descritos para as preparações são o ensaio de uniformidade 

de massa para formas farmacêuticas sólidas, ensaio de pH para formas farmacêuticas semissólidas 

e ensaio de pH e transparência para soluções. Há, contudo, ensaios específicos para cada 

formulação [18]. Com a ordem de preparação, são também emitidos rótulos (Anexo G), que 

contêm a composição quantitativa e qualitativa, incluindo as substâncias de notificação obrigatória, 

o número de lote do manipulado, o PV, as condições de conservação, as instruções especiais para 

utilização do medicamento, a via de administração, a identificação do local de preparação e do 

diretor técnico. No caso de se tratar de um manipulado para um doente específico, deverá também 

ser incluída a sua identificação e a posologia indicada [19]. O lote é criado de acordo com 

instruções de trabalho internas e permite a rastreabilidade do manipulado [19].  

O produto final é acondicionado em embalagens primárias, sendo estas boiões ou bisnagas para 

cremes, pomadas e pastas, frascos de vidro âmbar para soluções e suspensões, papel vegetal para 

pós e cápsulas de gelatina para pós em cápsulas (acondicionamento primário). É posteriormente 

embalado em embalagens de plástico transparente (acondicionamento secundário) [20]. 

No GHAF, para acerto de stocks, realiza-se o processo de composição, dando saída de todas as 

MP utilizadas, especificando o seu lote, e dando entrada do manipulado preparado. Caso este 

contenha psicotrópicos, é necessário registar o seu lote e o PV. É também através do GHAF que se 

satisfaz a encomenda pendente, caso esta exista informaticamente. Fisicamente, existe um dossier 

que contém o “Registo de Movimentos de M.P./S.A./Preparações Intermédias” (Anexo H) e que é 

atualizado diariamente [21]. 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de realizar a preparação de vários manipulados não 

estéreis, como soluções, suspensões, pomadas, pastas e papéis farmacêuticos. Observámos e 

colaborámos nos procedimentos de composição, satisfação de encomendas e registo de 

movimentos das MP e manipulados. 

4.2. Fracionamento e reembalagem 

O fracionamento e a reembalagem de medicamentos permite que os SF disponham do 

medicamento adequado para um dado tratamento clínico, na dose prescrita, de forma 

individualizada. Deste modo, é possível assegurar a correta individualização e identificação dos 



7 

 

medicamentos, garantindo a segurança e qualidade dos mesmos até à administração ao doente. Este 

processo é particularmente útil quando se pretende administrar doses mais baixas do que as 

comercializadas, nas situações em que há necessidade de realizar ajustes no regime posológico e 

quando a condição de saúde do doente dificulta a administração do medicamento [22]. 

A reembalagem dos medicamentos unidose é efetuada numa área própria, devidamente 

equipada. O medicamento é identificado relativamente à Denominação Comum Internacional 

(DCI), nome comercial, dose, número de lote do medicamento de origem, PV, data de 

reembalagem, quantidade reembalada e número da sessão. O PV atribuído aos medicamentos 

reembalados é de um ano ou o PV da embalagem original, caso este seja inferior a um ano [23]. O 

material de embalagem utilizado garante a proteção do medicamento dos agentes ambientais. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de acompanhar as operações de fracionamento, 

nomeadamente de comprimidos, participar nos procedimentos de reembalagem utilizando 

equipamento semiautomático (para a reembalagem de formas orais sólidas) e visualizar o 

procedimento da reembalagem com equipamento automático.  

4.3. Produção de estéreis 

No CHP-HSA efetua-se a produção ou aditivação de bolsas para nutrição parentérica (NP) e a 

preparação de medicamentos estéreis extemporâneos. Existem, assim, duas salas brancas no 

Laboratório de Produção, cada uma destinada a um dos efeitos supracitados. 

Devido às características de esterilidade destas preparações, é necessário ter cuidados 

adicionais durante a sua produção, o que se reflete nas características das instalações e EPI 

utilizado. Existe assim a zona cinzenta, destinada à colocação do EPI, que está dividida em duas 

áreas. Para aceder à primeira área, é necessário ter vestido o fato de bloco e calçados sapatos de 

bloco operatório. Nesta zona, devem ser colocadas as proteções de sapatos e retiradas todas as joias 

e adereços. Em seguida, coloca-se a touca e a máscara do tipo “procedimentos II” e efetua-se a 

lavagem e descontaminação das mãos. Veste-se ainda uma bata cirúrgica impermeável. Na segunda 

área, descontaminam-se novamente as mãos com desinfetante apropriado e calçam-se as luvas 

cirúrgicas [19]. Com este EPI, é possível aceder à sala branca, estéril e com pressão adequada, onde 

se encontra a Câmara de Fluxo Laminar (CFL). Na sala existe um stock de material clínico e um 

carro contendo as MP necessárias para a execução das preparações. A comunicação com o exterior 

é realizada através de um transfer. A manipulação é feita por um TSS e por um TDT, com recurso 

a técnica assética, de forma a garantir a proteção do produto e também do operador. A CFL é limpa 

no início e no final de cada sessão com álcool a 70º. Todo o material que entra na mesma deve ser 

pulverizado com álcool a 70º, assim como as luvas do operador [24].  
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4.3.1. Produção de medicamentos estéreis 

A sala destinada à produção de medicamentos estéreis tem pressão negativa e uma CFL 

vertical, de forma a proteger, para além do manipulado, o operador. Neste local é realizado 

essencialmente o fracionamento ou ajuste de dose de medicamentos já existentes no mercado, o 

que permite fornecer uma terapêutica individualizada a cada doente e simultaneamente rentabilizar 

os recursos hospitalares. As preparações são realizadas de acordo com a ordem de preparação 

previamente validada, cujo formato é semelhante à ordem de preparação de não estéreis. Após 

manipulação, os medicamentos são rotulados e acondicionados em manga estéril termosselada 

[25]. Realizam-se ensaios de validação, verificando-se a coloração (que deverá ser incolor a 

amarelo transparente) e a ausência de ar e de partículas em suspensão [26]. Também se executa, no 

final, o processo de composição e a satisfação de encomendas, segundo o descrito na secção 4.1. 

Durante este estágio, tivemos a oportunidade de assistir à preparação de vários manipulados 

estéreis e colaborámos na sua rotulagem e acondicionamento em mangas estéreis. Assim, 

necessariamente, contactámos com todo o EPI utilizado e os procedimentos realizados para 

assegurar a esterilidade da sala branca. 

4.3.2. Produção de nutrição parentérica  

A sala de produção de NP apresenta pressão positiva e tem uma CFL horizontal, que permite a 

proteção do manipulado, uma vez que nestas preparações não é necessário proteger o operador.  

No CHP, prepara-se NP de raiz para a pediatria e aditivam-se algumas bolsas de NP para 

adultos. A NP é preparada para os serviços de Neonatologia, Cuidados Intensivos Pediátricos e 

Pediatria e um cliente externo, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. A prescrição de NP é feita 

pelo médico diretamente na ordem de preparação, por via informática, através do programa 

informático “Sabichão” (Anexo I). Está dividida em solução I (contendo glucose, aminoácidos, 

oligoelementos, vitaminas hidrossolúveis e ranitidina ou heparina) e solução II (lípidos e vitaminas 

lipossolúveis). Para cada uma destas soluções, está descrita a sua composição qualitativa e 

quantitativa, dose por quilo e por dia e volume prescrito [27]. Estas duas soluções são preparadas 

individualmente e são misturadas antes da administração, devido a questões de estabilidade. O 

supervisor deverá confirmar se os valores prescritos se encontram dentro dos limites recomendados 

para cada nutriente [27]. 

A glucose e os aminoácidos são inseridos nas bolsas através de um sistema de enchimento 

automático. Os micronutrientes e a heparina ou ranitidina são adicionados manualmente, 

respeitando a ordem pela qual aparecem na ordem de preparação. O TDT mede o volume correto 

de cada micronutriente e o TSS confirma este volume antes de o introduzir na bolsa. A solução II é 

colocada em bolsa ou, caso o seu volume seja igual ou inferior a 50 mL, em seringa, sendo que são 

adicionados manualmente os lípidos e as vitaminas lipossolúveis. No caso de se fazer apenas a 

aditivação, deve romper-se o selo entre o compartimento da glucose e dos aminoácidos e adicionar 
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os micronutrientes, exceto as vitaminas lipossolúveis, que são adicionadas só após rompimento do 

selo dos lípidos. Todo o processo deve ser acompanhado da devida homogeneização. Coloca-se por 

fim o conetor de administração intravenosa e um filtro de partículas para os lípidos. Os rótulos são 

colocados na bolsa ou seringa no final da sua preparação, após a obturação [26]. 

É necessário realizar ensaios de validação, verificando-se a coloração (que deverá ser incolor a 

amarelo transparente) e a ausência de ar e de partículas em suspensão. Na primeira bolsa de cada 

turno e na última do dia, retiram-se aproximadamente 2 mL para realizar o controlo 

microbiológico. Também é feito um controlo gravimétrico: na ordem de preparação está descrito o 

peso teórico da solução I e um intervalo de ±5%; no final da preparação, as bolsas são pesadas 

individualmente e é registado o seu peso e se este se encontra dentro dos limites aceites [26].  

As bolsas deverão ser embaladas em películas fotoprotetoras ou papel de alumínio, se for 

necessário proteger da luz, e novamente rotuladas. Por fim, as preparações são acondicionadas 

numa manga estéril, termosselada.  

No decorrer do estágio, assistimos à validação de ordens de preparação e à preparação de várias 

bolsas de NP no interior da sala branca, colaborando, mais uma vez, na sua rotulagem e 

acondicionamento. 

4.4. Produção de citotóxicos 

A UFO encontra-se integrada no Hospital de Dia (HD), no serviço de Hematologia Clínica, e 

tem como objetivo primordial assegurar a gestão, preparação, armazenamento e distribuição de 

medicamentos CTX com a maior qualidade, segurança, eficácia e ao menor custo para doentes em 

regime de HD e para doentes internados no CHP, nos prazos acordados [28, 29]. Devido às 

características dos CTX, estes devem ser manipulados e transportados de forma a reduzir a 

probabilidade de exposição acidental. Assim, a UFO assegura um local apropriado e com 

profissionais treinados, capaz de garantir a proteção do produto, dos profissionais envolvidos e do 

ambiente. Nesta unidade estão sempre presentes dois TSS e dois TDT. 

A UFO é constituída por três zonas distintas. A zona negra é o local exterior à zona de 

preparação, onde se realiza a validação de prescrições médicas, a elaboração de rótulos das 

preparações, o envio das preparações para o HD, o arquivo dos registos e a dispensa de fármacos 

que não necessitam de manipulação prévia. É também nesta zona que se encontra o Armazém 

Avançado do setor, com armários denominados de “Ordem” e frigoríficos, contendo medicamentos 

CTX e adjuvantes, soluções de grande volume e material de consumo clínico. Realiza-se, 

diariamente, uma lista de doentes das sessões do HD para o dia seguinte, com a hora de chegada 

prevista e o correspondente tratamento a realizar, bem como uma lista de transporte para o HD, que 

é assinada aquando do levantamento da medicação. Também é na zona negra que se dá resposta às 

requisições de medicamentos hemoderivados para o HD. A prescrição destes medicamentos deve 

obedecer às regras de prescrição de hemoderivados, de acordo com o descrito na secção 5.2.3.2. 
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A zona cinzenta corresponde à antecâmara e é o local onde se procede à lavagem assética das 

mãos e à colocação do equipamento de proteção individual: uma bata reforçada de baixa 

permeabilidade, um primeiro par de luvas de látex esterilizadas e isentas de pó, máscara de alta 

proteção, touca, proteção de calçado e óculos. 

A zona branca corresponde à sala de preparação de CTX e está classificada como uma sala 

limpa ISO7 de acordo com a norma ISO 14644, sendo a manipulação dos CTX realizada em CFL 

vertical e numa sala com pressão negativa. Neste local, o manipulador coloca um segundo par de 

luvas esterilizadas de nitrilo ou neopreno [30, 31].  

Encontra-se no Anexo J um esquema representativo da planta da UFO. 

A UFO possui dois sistemas informáticos, o GHAF e o SClínico, que permitem validar e 

monitorizar as prescrições médicas eletrónicas. Existem também prescrições manuais em impressos 

próprios, cuja cor difere consoante os doentes são do HD (cor-de-rosa) (Anexo K) ou do 

internamento (verde) (Anexo L). 

Quando o doente dá entrada no HD realiza um hemograma, que pode, consoante os resultados, 

gerar ou não uma “luz verde” no GHAF, que consiste numa confirmação dada pela enfermagem 

para iniciar a preparação da medicação. Em caso afirmativo, o farmacêutico procede à validação, 

confrontando os dados do doente com os Protocolos de Quimioterapia. Para tal é necessário 

conhecer o doente, o peso, a altura, a superfície corporal ou área sob a curva, a patologia e 

respetiva farmacoterapia (dia do ciclo de quimioterapia, histórico do esquema de quimioterapia, 

CTX ou adjuvante prescrito por DCI, via de administração, dose padrão, dose ajustada ao doente e 

duração do tratamento). Compete ainda ao farmacêutico elaborar as ordens de preparação, emitir os 

rótulos de libertação e debitar os CTX e medicamentos adjuvantes diretamente ao doente 

associando lote e PV, após confirmação do volume de solução injetável para diluição e/ou 

reconstituição, do ritmo e tempo de perfusão, da necessidade de proteção da luz e do tempo de 

estabilidade da preparação [32].  

Após preparação dos tabuleiros individualizados por doente e por preparação, estes são 

enviados para os TDT de apoio, no interior da sala branca, que, após verificação, prepara todo o 

material necessário. Na CFL, descontaminada com álcool a 70º no início de cada sessão, o TDT 

operador confere todo o material e inicia a técnica de preparação. As preparações de CTX podem 

ser em bólus, em bombas de perfusão ou em soluções diluídas. Após o TDT de apoio identificar a 

preparação com o rótulo de libertação contendo o símbolo “Biohazard” e proteger da luz, caso 

necessário, o medicamento é acondicionado numa manga selada. Através do transfer, o TSS 

receciona a preparação e faz uma dupla verificação, enviando de seguida a preparação para os 

recipientes destinados aos cadeirões ou camas do HD [30, 33].  

No final de cada dia, encomendam-se ao armazém central dos medicamentos utilizados na 

UFO, tendo em consideração os kanbans que atingiram o ponto de encomenda [34]. 
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A UFO encontra-se equipada com um kit de derramamento, contendo todo o material 

necessário em caso de derrame e o respetivo manual de atuação. Este kit é fundamental para uma 

descontaminação segura do local, evitando a contaminação do ambiente circundante e a protegendo 

o pessoal envolvido [35]. 

Durante o estágio, foi possível colaborar na elaboração da lista de doentes e lista de transporte 

para o dia seguinte, na preparação dos tabuleiros para a sala branca e no preenchimento do quadro 

C da prescrição de hemoderivados. Realizámos, com supervisão, a validação de uma prescrição 

médica, comparando-a com o protocolo clínico em vigor no CHP e efetuando os cálculos 

necessários para a elaboração da ordem de preparação. Também observámos outros processos da 

responsabilidade do TSS, como as validações das prescrições, encomendas a partir do sistema de 

kanbans, emissão de ordens de preparação e rótulos de libertação e verificação final das 

preparações. Neste serviço tivemos ainda a oportunidade de entrar na sala branca, onde, após 

cumprimento de todas as regras de segurança, acompanhámos o processo de manipulação de CTX 

e acondicionámos as preparações. 

5. Distribuição 

A distribuição de medicamentos é uma atividade de grande relevância nos SF, uma vez que 

assegura um dos objetivos primordiais deste serviço – a disponibilização da medicação a todos os 

doentes. Esta atividade pressupõe um estreito contacto com os diversos serviços clínicos. Assim 

sendo, a gestão da distribuição permite garantir uma distribuição racional dos medicamentos, o 

cumprimento das prescrições, a administração do medicamento correto, reduzir o tempo associado 

à manipulação da medicação e racionalizar os custos com a terapêutica. 

5.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica é realizada diretamente através do armazém central e consiste no 

fornecimento de medicamentos a um determinado serviço, após receção de um pedido de reposição 

de stock em formato eletrónico ou manual.  Este pedido tem por base um stock fixo previamente 

definido entre os SF e os restantes serviços no que respeita aos medicamentos e quantitativos que o 

vão constituir. O fornecimento de medicamentos por distribuição clássica comporta três circuitos 

distintos – circuito A, B e C – que garantem a distribuição de medicação a todos os serviços 

clínicos, blocos, consultas, farmácias satélite do CHP, DIDDU, UFO, Farmácia de Ambulatório e 

viatura médica de emergência e reanimação [36, 37].  

No CHP, a distribuição clássica de medicamentos pode ser feita através de vários métodos: 

reposição por HLS, que consiste num sistema de troca de caixas vazias por caixas cheias, 

obedecendo a quantitativos previamente estabelecidos; reposição de stocks nivelados, em que a 

reposição é feita diretamente no local, após contagem das unidades consumidas; e reposição de 

stock por kanban, em que a reposição é feita através do sistema anteriormente descrito [37]. 
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Os Pyxis® são um caso particular de armazenamento – consistem em sistemas de 

dispensamento automático, constituídos por várias gavetas e armários, que apenas permitem a 

dispensa de um determinado medicamento após introdução de uma senha de acesso e da impressão 

digital. Assim, permitem um controlo mais rigoroso dos stocks existentes e da dispensa da 

medicação. A reposição do stock dos Pyxis® é da responsabilidade direta do APF e é realizada por 

reposição de stocks nivelados. Estes sistemas existem na Unidade de Cuidados Intensivos e no 

Bloco Central. [38]  

Contactámos com a Distribuição Clássica durante o período de estágio no APF; neste âmbito, 

colaborámos na preparação da medicação para ser distribuída pelos diferentes serviços, na 

conferência da mesma e na reposição do Pyxis®. 

5.2.  Distribuição individual diária em dose unitária 

Na DIDDU, a medicação é preparada em dose unitária e individualizada para posterior 

distribuição pelos doentes em regime de internamento nos serviços clínicos do CHP, com base na 

prescrição médica eletrónica e posterior validação farmacêutica. Este método permite um constante 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, aumentando a segurança e eficácia da terapêutica 

e reduzindo o risco de efeitos secundários e interações. Simultaneamente, rentabilizam-se recursos 

através do controlo dos custos e desperdícios. O processo de aviamento é realizado diariamente 

para as 24h seguintes, com exceção de sábados e vésperas de feriados, em que se prepara 

medicação para 48h [39]. 

É também neste setor que o TSS realiza a dispensa de medicamentos sujeitos a controlo 

especial, dá resposta às requisições da medicação em falta na unidose e responde a pedidos de 

informação por parte de outros profissionais de saúde. 

Um esquema da organização do espaço da DIDDU está disponível no Anexo M. 

Durante o período de estágio, tivemos oportunidade de observar a validação farmacêutica no 

CdM e também de validar algumas prescrições, com supervisão. Colaborámos na dispensa de 

medicamentos hemoderivados, material de penso e estupefacientes e psicotrópicos, através do 

preenchimento das respetivas prescrições, do seu aviamento e débito. Realizámos também pesquisa 

bibliográfica de modo a dar resposta a questões tanto de outros profissionais de saúde como dos 

próprios TSS que se encontravam a validar. 

5.2.1. Validação da prescrição médica 

As prescrições médicas podem chegar até aos SF em formato eletrónico, na aplicação CdM, ou 

em impresso próprio, em alguns casos particulares. Independentemente do formato, a prescrição 

deve conter a identificação do doente (nome, nº do processo, serviço e nº da cama), DCI do 

medicamento, forma farmacêutica, dose, via de administração, duração do tratamento, data e hora 

da prescrição e identificação do prescritor. Para uma mais correta validação, estas informações 
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devem ser acompanhadas por mais dados do doente (como a altura, o peso, a idade e alguns 

parâmetros bioquímicos) e respetivo diagnóstico [40]. 

Na validação das prescrições médicas, de modo a promover a segurança e eficácia da 

terapêutica farmacológica, é necessário ter em conta as Políticas de Utilização de Medicamentos 

descritas no FNM, na Adenda e nas deliberações da CFT, bem como as características do doente e 

do medicamento [40]. Através dos dois últimos tópicos, é possível identificar Problemas 

Relacionados com o Medicamento (PRM): 

- PRM tipo 1: avalia a necessidade; surge quando o medicamento não tem as indicações 

aprovadas para a sintomatologia em questão ou quando o doente não tem um problema de saúde 

manifestado. Inclui também problemas relacionados com a indisponibilidade do medicamento. 

- PRM tipo 2: avalia a adequabilidade; surge quando o medicamento não pode ser usado pelo 

doente em questão devido a fatores como reações adversas e contraindicações. 

- PRM tipo 3: avalia a posologia (dose, frequência, duração e momento de administração). 

- PRM tipo 4: avalia as condições do doente/sistema; surge, por exemplo, quando há 

impossibilidade da correta administração da medicação ou quando o doente não tem recursos 

financeiros para a adquirir [41]. 

Todos os PRM possivelmente identificados, bem como quaisquer outras informações 

relevantes, devem ser adicionados ao campo “Observações da Farmácia”, para ponderação pelo 

médico prescritor. As intervenções devem ser arquivadas para acompanhamento da situação [40]. 

O CdM possui um sistema de cores que permite identificar as prescrições por validar e, dentro 

destas, as urgentes, que necessitam de resposta dentro de 30 minutos. Além desta aplicação, existe 

um Portal Interno em que os serviços de enfermagem podem efetuar pedidos de medicação em falta 

na unidose. 

5.2.2.  Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Uma vez efetuada a validação das prescrições, são emitidas listas contendo os medicamentos a 

dispensar a cada um dos doentes que se encontram num determinado serviço. O processo de 

aviamento dos medicamentos a distribuir é realizado pelos TDT, podendo ser totalmente manual ou 

com o apoio de equipamento semiautomático, o Pharmapick®. Este dispositivo é utilizado para a 

dispensa dos medicamentos de maior consumo/rotatividade, com exceção das bolsas de nutrição 

parentérica, produtos de grande volume, suplementos e produtos de frio, sendo estes dispensados 

manualmente. Os restantes medicamentos encontram-se armazenados em gavetas, estando os de 

maior consumo numa área chamada “torre”. A medicação é acondicionada em gavetas 

devidamente identificadas com o nome e número de cama de cada doente; estas, por sua vez, são 

colocadas em malas referentes a cada serviço clínico. Os carros são posteriormente transportados 

pelos auxiliares até aos respetivos locais. A preparação das malas é feita respeitando um horário 

específico para cada serviço, de modo que a dispensa siga a ordem definida (Anexo N) [42]. 
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5.2.3.  Medicamentos sujeitos a controlo especial 

5.2.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

A prescrição de psicotrópicos e estupefacientes possui legislação própria, uma vez que estes 

medicamentos têm uma margem terapêutica estreita e podem causar dependência física e 

psicológica. Assim, a sua dispensa é da responsabilidade exclusiva do farmacêutico, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 15/1993 de 22 de janeiro [43]. A prescrição possui um impresso próprio – Modelo 

nº 1509 da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) (Anexo O) – e apresenta-se por 

medicamento e por serviço. Aquando da chegada aos SF, esta deve encontrar-se assinada pelos 

enfermeiros que administraram a medicação e pelo médico de serviço e deve também estar 

numerada e carimbada pelo centro de custo. Cabe ao farmacêutico conferir a prescrição, preencher 

os campos da mesma que lhe estão reservados e aviar a medicação, em caixas fechadas. O débito é 

realizado ao serviço [42]. 

5.2.3.2.  Hemoderivados 

É fundamental assegurar a rastreabilidade dos hemoderivados; assim, a sua dispensa é da 

responsabilidade do farmacêutico e rege-se pelo Despacho Conjunto nº 1051/2000 de 14 de 

setembro [37]. A prescrição é realizada em impresso próprio – Modelo nº 1804 da INCM (Anexo 

P) – e deve ser acompanhada por etiquetas identificativas do doente, para identificar todas as 

embalagens dispensadas. Cabe ao TSS verificar o preenchimento da prescrição, com destaque para 

o nº de processo do doente. Aquando do aviamento, é preenchido, nos SF, o quadro C do impresso, 

que inclui o nº do lote e o CAUL. Os hemoderivados para internamento são dispensados na 

DIDDU, para o HD são dispensados na UFO e para os restantes serviços são dispensados no 

armazém central. O débito é realizado ao doente [42, 44]. 

5.2.3.3. Material de penso 

A prescrição de material de penso é realizada num impresso próprio (Anexo Q) adequado às 

suas particularidades, uma vez que indica as várias características da ferida a tratar. A dispensa é da 

responsabilidade do farmacêutico. Esta prescrição é válida por um período máximo de 8 dias [42]. 

5.2.3.4.  Anti-infeciosos 

De modo a evitar o aparecimento de resistências e a disseminação de infeções, a prescrição 

deste tipo de medicação é válida por apenas 7 dias, após os quais necessita de revisão médica. Pode 

ser realizada informaticamente ou através de impresso próprio, nos serviços sem DIDDU (Anexo 

R) [42]. 

5.2.3.5. Nutrição artificial 

A prescrição de nutrição artificial tem uma validade máxima de 8 dias, de modo a reduzir 

possíveis custos e desperdícios. Tal como os anti-infeciosos, pode ser realizada informaticamente 

ou, no caso de serviços sem DIDDU, através de um impresso próprio (Anexo S) [42]. 
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5.2.3.6. Antídotos 

A prescrição de antídotos tem a particularidade de necessitar de uma resposta rápida. Pode ser 

realizada informaticamente ou através de impresso próprio (Anexo T) [42]. 

5.3. Distribuição em ambulatório 

A UFA destina-se à dispensa de fármacos a utentes que detêm uma patologia cuja terapêutica 

se encontra contemplada em despachos publicados em Diário da República. Este serviço está 

inserido no âmbito da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de saúde do 

SNS [45]. A dispensa da medicação em regime de ambulatório é totalmente comparticipada em 

situações devidamente regulamentadas, de acordo com diplomas legais, autorizações da Direção 

Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES, não acarretando assim qualquer custo para o 

utente. A dispensa de medicamentos neste regime permite um melhor controlo da adesão à 

terapêutica e uma melhor vigilância da ocorrência de efeitos adversos, devido ao facto de ser 

dispensada uma quantidade limitada de medicamentos, tendo o utente que se deslocar regularmente 

à UFA [46]. Assim, reduzem-se também os custos e os riscos associados ao internamento 

hospitalar e a prestação de cuidados farmacêuticos é facilitada. 

Na UFA do CHP, dispensam-se fármacos para Insuficiência Renal Crónica, Quimioterapia, 

Hipertensão Pulmonar, Fármacos Imunológicos, Artrite Reumatoide e outras doenças 

reumatológicas, Hepatite B, Hepatite C, VIH, tuberculose, lepra, Esclerose Múltipla, Esclerose 

Lateral Amiotrófica, Polineuropatia Amiloidótica Familiar (paramiloidose), Síndrome de Lennox-

Gastaut, Fibrose Quística, profilaxia de rejeição aguda de transplantes hepáticos e renais, Doença 

de Crohn, Síndrome do Intestino Curto e perturbações do crescimento, entre outras patologias. São 

ainda dispensados hemoderivados e manipulados. 

A UFA encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Possui uma sala 

de espera com um sistema automático de senhas, que permite uma maior organização no 

atendimento aos utentes. A zona destinada ao atendimento é composta por três balcões e uma sala 

de atendimento privado (balcão 4) [47]. Os fármacos estão armazenados em vários armários e 

frigoríficos (no caso de medicação de frio) e encontram-se organizados por patologia, DCI e 

dosagem. Uma planta do setor está disponível no Anexo U. Na zona de atendimento está afixada 

uma lista de todos os medicamentos existentes na unidade com o correspondente local de 

armazenamento, o que facilita a localização destes e permite uma maior rapidez no atendimento. 

Os fármacos deverão ser arrumados e dispensados segundo a metodologia FEFO [48]. 

O atendimento, validação da prescrição e a dispensa dos medicamentos é realizada pelos TSS. 

A prescrição está, na maior parte dos casos, em formato eletrónico. Contudo, na nutrição entérica e 

gastroenterologia, a dispensa resulta de uma prescrição em papel em impresso próprio. O 

farmacêutico verifica se a prescrição está de acordo com os requisitos necessários, ou seja, se foi 

elaborada em modelo apropriado, possui os dados de identificação do utente (nome, número de 
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processo, sistema de saúde aplicável e respetivo número), a identificação do fármaco (DCI, dose e 

forma farmacêutica) e posologia, identificação da especialidade médica responsável pela 

prescrição, indicação da data da próxima consulta, identificação e assinatura do prescritor, diploma 

legal a que obedece a prescrição médica e data de validade [46]. Após esta verificação, o 

farmacêutico acede à prescrição através do GHAF. A quantidade de fármaco a dispensar deverá ter 

em conta critérios como a data da próxima consulta, o preço da medicação em questão, a área de 

residência do utente e o stock disponível, sendo que deve ser sempre assegurado que o utente 

possui medicação até à sua próxima deslocação ao CHP [49]. A quantidade dispensada é registada 

no GHAF, assim como o lote dos fármacos que estão sujeitos a maior controlo. Se a medicação não 

for suficiente até à data da próxima consulta, é entregue ao utente um documento com indicação da 

medicação pendente, para posterior apresentação na UFA. 

Sempre que é prescrito um novo medicamento, o farmacêutico deve informar e aconselhar o 

doente para que este o utilize corretamente, de modo a maximizar a eficácia e a segurança da 

terapêutica. Em algumas situações é entregue, junto do medicamento, um folheto informativo que 

contempla informação essencial e clara sobre o mesmo.  

Além da dispensa em ambulatório, também se realiza, na UFA, a dispensa de alguns fármacos 

para Hospital de Dia de Gastroenterologia, como o infliximab, usado na Doença de Crohn. 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000 de 1 de setembro, a UFA também está autorizada a vender 

medicamentos ao público, quando surjam circunstâncias excecionais que possam comprometer o 

normal acesso aos medicamentos ou quando, por razões clínicas resultantes do atendimento em 

serviço de urgência hospitalar, seja necessária a imediata acessibilidade ao medicamento [50]. A 

venda direta ao utente apenas é realizada mediante a apresentação de prescrição médica e, caso seja 

uma situação de rotura, a prescrição deverá conter no mínimo 3 carimbos de farmácias 

comunitárias, de modo a provar a inexistência do medicamento [51]. 

Este setor recebe frequentemente medicação devolvida, sendo que o TSS se encarrega de 

verificar as condições de conservação, o PV, a integridade das embalagens e a identificação dos 

medicamentos em unidose, entre outros fatores. Os medicamentos de frio são colocados em 

quarentena, uma vez que não é possível garantir a correta conservação dos mesmos [51]. 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de observar e auxiliar em todo o processo de dispensa 

de medicamentos ao público, sendo que realizámos alguns atendimentos sob supervisão. Também 

participámos no processo de devolução de medicação, através da separação de medicamentos, 

verificação do seu PV e rejeição de medicamentos cujas caixas ou blisters não se encontrassem 

completos.  

6. Investigação e Desenvolvimento: Ensaios clínicos 

De acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, que rege a investigação clínica, um EC é 

definido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 
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verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou 

mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [52]. 

Os EC assumem um papel nuclear no processo de obtenção de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) de um medicamento de uso humano, uma vez que é fulcral que, no seu decorrer, os 

medicamentos mostrem ser seguros e eficazes. No CHP estão atualmente a decorrer cerca de 90 

EC, a maioria de fase III, sendo os restantes correspondentes a ensaios de fase II e IV. No anexo V, 

encontra-se uma representação esquemática das duas salas que constituem a Unidade de EC, que 

obedecem a todos os requisitos neste âmbito. 

6.1. Intervenientes nos ensaios clínicos 

O circuito do medicamento experimental (ME) inicia-se no promotor, sendo este o responsável 

pelo planeamento, acompanhamento, gestão e financiamento do EC, devendo avaliar 

cuidadosamente a segurança dos doentes que participam no estudo. O promotor submete 

obrigatoriamente as suas propostas às entidades competentes, de modo a assegurar as boas práticas 

clínicas na condução dos EC. Em Portugal, a realização de um EC está dependente da aprovação 

prévia de três entidades independentes: a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (INFARMED), a Comissão de Ética para a Investigação Científica (CEIC) e a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) [52]. 

A equipa de investigação no local envolve médicos, enfermeiros e farmacêuticos devidamente 

qualificados. O responsável máximo pela implementação e condução do EC é o investigador 

principal, que tem como função delegar tarefas à equipa selecionada, fazer o recrutamento dos 

participantes e assegurar que o seu centro de ensaio possui as condições e infraestruturas 

necessárias à realização do EC. O coordenador do EC é responsável pela interligação entre todas as 

entidades internas e, também, com as entidades externas. O acompanhamento do EC é da 

responsabilidade de um monitor designado pelo promotor, responsável por analisar as informações 

e dados coligidos durante o estudo, mantendo o promotor totalmente informado da sua evolução. 

Muitas vezes, este serviço é contratado a uma Contract Research Organization (CRO) [53]. 

Os participantes dos EC desempenham um papel de enorme importância e o sucesso do ensaio 

depende diretamente da sua cooperação, sendo essencial assegurar a sua segurança e fornecer toda 

a informação necessária durante o processo de consentimento.  

6.2. Circuito do medicamento experimental e papel do farmacêutico 

Após aprovação por parte de todas as entidades competentes, o primeiro passo é a realização de 

uma visita de qualificação. Nesta, os monitores apresentam o EC em questão e avaliam as 

condições do local a nível de infraestruturas, organização, existência de profissionais qualificados e 
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capacidade de recrutamento de doentes, entre outros parâmetros. É após esta reunião que se inicia o 

processo de implementação do EC no hospital, que culmina com a visita de início. Esta, tal como a 

visita de qualificação, realiza-se tanto nos Serviços Médicos como nos SF. Marca o início do EC, 

uma vez que é aqui que é dada formação aos profissionais envolvidos no mesmo em relação a 

todos os procedimentos, processos e documentação. É realizada a delegação oficial de tarefas por 

parte do investigador principal, em impresso próprio, sem a qual nenhum profissional de saúde 

pode intervir no ensaio. Garante-se também, novamente, a existência de todas as condições 

necessárias ao bom funcionamento do EC. Os monitores fornecem aos SF um dossier organizado 

segundo um índice próprio do CHP, o Pharmacy Index File, que contém toda a informação e 

documentação relativa ao ensaio em questão. No decorrer do mesmo, o dossier é constantemente 

atualizado com dados relativos ao ME [53]. 

Nos EC, o farmacêutico é o responsável por toda a medicação experimental, passando pela sua 

receção, armazenamento segundo as condições protocoladas, controlo da temperatura de 

armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento. Tudo 

isto é registado tanto em suporte de papel como em suporte informático, em bases de dados 

próprias e em plataformas on-line partilhadas com os promotores. Nos SF é elaborado, para cada 

EC, um procedimento interno que contém todos os passos que devem ser seguidos no âmbito do 

circuito do ME, de modo a agilizar o processo e diminuir erros. De um modo geral, a receção do 

ME é realizada no APF, onde se preenche um impresso de receção da medicação de EC e se 

encaminha a mesma para a unidade de EC. Aqui, toda a medicação é devidamente conferida e 

armazenada e efetua-se o registo da sua entrada nas várias plataformas existentes. A dispensa é 

precedida por uma prescrição médica em impresso próprio (Anexo W) – caso o ensaio não seja 

aberto, na prescrição vem apenas descrito o número de kit, uma vez que os fármacos não se 

encontram identificados. Nos SF, é realizada a validação da prescrição médica, a manipulação da 

ME, se necessária (sempre acompanhada de uma ordem de preparação, também emitida na unidade 

de EC), a dispensa e posteriormente, caso aplicável, a recolha e armazenamento das embalagens e 

registo da compliance. Se assim ficar acordado, o hospital poderá ser responsável por destruir as 

embalagens de ME (Anexo X); caso contrário, estas serão enviadas para o promotor para que ele 

realize a sua destruição. Durante o decorrer de todo o EC, são realizadas visitas de monitorização, 

de modo a acompanhar o curso do mesmo [53]. 

Tivemos oportunidade de assistir a todos os três tipos de visitas mencionadas anteriormente, 

bem como de colaborar em todo o circuito da ME: a sua receção, armazenamento, elaboração de 

ordens de preparação, dispensa, recolha e destruição, tudo isto acompanhado dos devidos registos 

manuais e informáticos. Contactamos também com diversos protocolos de EC e restante 

documentação inerente aos mesmos. 
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7. Cuidados Farmacêuticos 

Os Cuidados Farmacêuticos são essenciais para que o doente receba o melhor e mais eficaz 

tratamento possível. Realizam-se em várias dimensões, sendo a mais comum e visível a validação 

farmacêutica da prescrição médica, onde se pretendem identificar possíveis PRM, oportunidades de 

realizar conversão da forma farmacêutica (usualmente de IV para oral) e monitorização de 

parâmetros analíticos e consequentes ajustes de dose [41, 54]. Outros trabalhos desenvolvidos neste 

âmbito incluem estudos da utilização de medicamentos, a resposta a pedidos de informação de 

outros profissionais de saúde sobre medicação, a identificação e notificação de interações entre 

medicamentos e ações de educação para a saúde [54-56]. 

Durante o nosso estágio, realizámos diversas atividades relacionadas com Cuidados 

Farmacêuticos. No âmbito da UFA, foi-nos proposta a elaboração de panfletos sobre oito novos 

medicamentos, para distribuição aos utentes aquando do levantamento da medicação pela primeira 

vez. Na DIDDU, assistimos e participámos em diversas intervenções farmacêuticas relativas à 

prescrição médica. Colaborámos também na resposta a pedidos de informação em relação a 

produtos farmacêuticos, através de pesquisa bibliográfica. Estas atividades serão descritas com 

mais detalhe na secção 8.  

8. Atividades complementares 

Na primeira semana de estágio, foi-nos dada a oportunidade de assistir a uma formação 

proporcionada pela Merck Sharp & Dohme com o intuito de dar a conhecer o Zerbaxa® 

(ceftolozano/tazobactam), um antibiótico recente no mercado que combina uma nova cefalosporina 

com atividade antipseudomonas com um inibidor das beta-lactamases. Assim, tivemos acesso a 

informação privilegiada sobre o fármaco e todo o seu percurso de desenvolvimento até chegar ao 

mercado. Em adição, pudemos observar o funcionamento de reuniões deste tipo, sendo que, no 

final, teve lugar uma troca de ideias em relação à adaptação do produto à realidade hospitalar. 

Como mencionado anteriormente, durante o estágio foi-nos proposta a realização de panfletos 

informativos adaptados à compreensão do utente sobre oito novos fármacos disponibilizados na 

UFA: Lonsurf® (trifluridina + tipiracilo, Taiho Pharmaceutical) (Anexo Y), Ofev® (nintedanib, 

Boehringer Ingelheim) (Anexo Z), Cosentyx® (secucinumab, Novartis) (Anexo AA), Giotrif® 

(afatinib, Boehringer Ingelheim) (Anexo AB), Mekinist® (trametinib, GlaxoSmithKline) (Anexo 

AC), Ibrance® (palbociclib, Pfizer) (Anexo AD), Tafinlar® (dabrafenib, GlaxoSmithKline) (Anexo 

AE) e sulfato de quinidina (Teva) (Anexo AF). Na elaboração destes folhetos, consultámos 

principalmente o Resumo das Características do Medicamento, que reúne as informações mais 

relevantes sobre os fármacos, tendo o cuidado de adaptar a linguagem utilizada à realidade dos 

utentes da UFA. Este exercício permitiu-nos desenvolver não só conhecimentos científicos como 

também a aplicação prática dos mesmos e a capacidade de aconselhamento. 
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Durante o período de estágio na DIDDU, colaborámos, através de pesquisa bibliográfica, em 

várias questões e dúvidas que surgiam durante a validação das prescrições médicas ou por parte de 

outros profissionais de saúde. Deixamos alguns exemplos destas situações. Foi-nos questionado por 

uma farmacêutica se o medicamento Librax® (clordiazepóxido + brometo de clidínio, Meda 

Pharma) pode ser administrado a uma mulher que se encontre a amamentar. A resposta foi 

negativa, uma vez que ambos os fármacos passam para o leite materno e, uma vez que o clidínio 

possui efeitos anticolinérgicos, a lactação poderia ser inibida aquando da toma deste fármaco. 

Assim, foi-nos pedido que elaborássemos uma lista de fármacos com efeitos colinérgicos e 

anticolinérgicos, com especial incidência nos mais utilizados em ambiente hospitalar. Esta lista 

encontra-se disponível no Anexo AG. Também na DIDDU, de forma a dar resposta a um pedido de 

informação de uma nutricionista, foi-nos pedida uma recolha de dados sobre vários tipos de 

nutrição entérica – Fresubin Original®, Fresubin Renal® (Fresenius Kabi) e Renilon Powder® 

(Nutricia) – para poder comparar os seus teores em sódio.  

Tivemos também a oportunidade de acompanhar a Dra. Paulina Aguiar, responsável pela UFA 

e membro da Consulta de Grupo de Imunologia Clínica, a uma reunião no âmbito desta comissão, 

onde vários médicos apresentaram casos clínicos desafiantes e propuseram terapêuticas para serem 

aprovadas no contexto da Consulta de Grupo. Assim, pudemos observar de perto o papel do 

farmacêutico em equipas multidisciplinares. 

9. Conclusão 

A experiência de estágio nos SF do CHP permitiu-nos acompanhar de perto a realidade da 

atividade farmacêutica em ambiente hospitalar, no que respeita ao desempenhar de funções e aos 

principais desafios atualmente impostos aos profissionais. O farmacêutico hospitalar assume um 

papel crucial em todas as etapas do circuito do medicamento, desenvolvendo um trabalho de alta 

responsabilidade e rigor, de modo a proporcionar aos doentes o melhor tratamento, pressupondo 

sempre uma boa gestão dos recursos.  

A passagem pelos vários departamentos dos SF permitiu-nos tomar conhecimento da 

intervenção farmacêutica ao nível da obtenção, preparação e distribuição de medicamentos. Assim, 

constatámos que o farmacêutico hospitalar é um profissional completo; além da formação científica 

na área do medicamento, possui também conhecimentos de gestão, coordenação e liderança. 

Durante o nosso período de estágio no CHP-HSA, tivemos oportunidade não só de observar como 

também de absorver alguns destes conhecimentos e capacidades, fazendo de nós melhores 

estudantes e profissionais. 
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Anexos 

 

Anexo A – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 
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Anexo B – Representação esquemática dos espaços da unidade central dos SF 
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Anexo C – Sistema de kanbans 
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Anexo D – Representação esquemática do APF 
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Anexo E – Representação esquemática do Laboratório de Produção 

 

  

Sala de 

lavagem 

Produção 
de não 

estéreis 

A
rm

ário
s  

Vestiário 

Gabinete 

C
F

L
v
 

C
F

L
h
 

Sala branca 

Sala branca 

Sala cinzenta 

Sala cinzenta 



30 

 

Anexo F – Ordem de preparação de Não Estéreis 
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Anexo G – Rótulo de solução oral de sacarose a 24% 
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Anexo H – Folha de Registo de Movimentos de M.P./S.A./Preparações Intermédias 
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Anexo I – Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo J – Representação esquemática da UFO  
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Anexo K – Folha rosa (prescrições de Hospital de Dia/Ambulatório) 
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Anexo L – Folha verde (prescrições de internamento) 
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Anexo M – Representação esquemática da DIDDU  

A
rm

ário
  

F
ri

g
o

rí
fi

co
  

A
rm

ár
io

  

Armário  Armário  “Torre”  

Armário  

Pharmapick ® 



38 

 

Anexo N – Esquema de Aviamento e Entrega da Dose Unitária 
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Anexo O – Modelo de Prescrição de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo P – Modelo de Prescrição de Hemoderivados 
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Anexo Q – Modelo de Prescrição de Material de Penso 

  



42 

 

Anexo R – Modelo de Prescrição de Anti-infeciosos 
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Anexo S – Modelo de Prescrição de Nutrição Artificial 
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Anexo T – Modelo de Prescrição de Antídotos  
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Anexo U – Representação esquemática da UFA 
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Anexo V – Representação esquemática da Unidade de EC 
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Anexo W – Modelo de Prescrição de ME 
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Anexo X – Impresso de registo de destruição de ME 
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Anexo Y – Panfleto com informações relativas a Lonsurf®  
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Anexo Y – Panfleto com informações relativas a Lonsurf® 
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Anexo Z – Panfleto com informações relativas a Ofev® 
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Anexo Z – Panfleto com informações relativas a Ofev® 
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Anexo AA – Panfleto com informações relativas a Cosentyx® 
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Anexo AA – Panfleto com informações relativas a Cosentyx® 
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Anexo AB – Panfleto com informações relativas a Giotrif® 
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Anexo AB – Panfleto com informações relativas a Giotrif® 
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Anexo AC – Panfleto com informações relativas a Mekinist® 
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Anexo AC – Panfleto com informações relativas a Mekinist® 
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Anexo AD – Panfleto com informações relativas a Ibrance® 
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Anexo AD – Panfleto com informações relativas a Ibrance® 
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Anexo AE – Panfleto com informações relativas a Tafinlar® 
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Anexo AE – Panfleto com informações relativas a Tafinlar® 
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Anexo AF – Panfleto com informações relativas ao sulfato de quinidina 
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Anexo AF – Panfleto com informações relativas ao sulfato de quinidina 
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Anexo AG – Tabela de medicamentos com efeitos colinérgicos e anticolinérgicos 
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Anexo AG – Tabela de medicamentos com efeitos colinérgicos e anticolinérgicos   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


