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RESUMO 

 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas dota o aluno de excelente 

formação teórica e de uma ímpar formação prática nas várias valências que o define. No 

entanto, e atendendo às reais necessidades laborais, onde a maior parte dos recém-

licenciados em Ciências Farmacêuticas se afirma, o contato existente entre o aluno e a 

farmácia comunitária é escasso. Como tal, o estágio curricular é a grande oportunidade 

que o aluno tem em beber o saber e a essência de ser farmacêutico. 

Na primeira parte do relatório de estágio, proponho-me a descrever as atividades 

desenvolvidas na Farmácia Santo António. Na segunda, encontram-se descritos os três 

temas que resolvi abordar, fruto do gosto pessoal e das necessidades da farmácia ou da 

sua equipa.   
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA 

 

1. FARMÁCIA SANTO ANTÓNIO 

1.1. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

A Farmácia Santo António (FSA) situa-se no Caminho de Santo António, nº238 A, no 

centro da freguesia de Santo António, uma das grandes freguesias das “zonas altas” da 

cidade do Funchal. A FSA encontra-se à face de uma das principais estradas da freguesia, 

de frente para a Igreja, e o local circundante é um local de grande afluência por parte da 

população, devido à grande diversidade de serviços ali concentrada. A farmácia oferece 

boas condições de acesso a quem dela necessita, nomeadamente o parqueamento 

gratuito de veículos.  

A FSA é frequentada por pessoas de todas as faixas etárias e de todos os estratos 

sociais, mas assumem-se como grande maioria as pessoas idosas, reformadas, e 

respetivas famílias que, com o passar dos anos, continuam a frequentar e a eleger a FSA 

como a farmácia da sua preferência. Decorrente dessa grande maioria de utentes, de idade 

já mais avançada, é notória a prevalência de doenças crónicas com grandes implicações 

para a saúde (como a Hipertensão Arterial e a Diabetes Mellitus), doenças do foro 

psiquiátrico e o uso, recorrente, de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e analgésicos.  

1.2. RECURSO HUMANOS 

Segundo o descrito no artigo 23 e 24 do capítulo IV do Decreto-Lei nº307/20071, de 31 

de Agosto, os profissionais da farmácia agrupam-se em dois distintos quadros: o quadro 

farmacêutico e quadro não farmacêutico. O quadro farmacêutico deve ser constituído por, 

pelo menos, dois farmacêuticos de modo a garantir a presença de, pelo menos, um 

farmacêutico na farmácia. Todos os restantes profissionais fazem parte do quadro não 

farmacêutico. Na FSA, os quadros farmacêutico e não-farmacêutico são os seguintes: 

- Quadro Farmacêutico: Dra. Luísa Saldanha (Diretora Técnica); Dr. Paulo Sousa, 

Dra. Patrícia Castro e Dra. Filipa Rodrigues (Farmacêuticos Adjuntos); e Dr. Martinho 

Câmara (Farmacêutico) 

- Quadro Não-Farmacêutico: Carla Garanito, Armindo Pestana, José Manuel, Dina 

Pereira, Daniel Ferraz, e Tânia Castanha (Técnicos Auxiliares de Farmácia); João 

Morais e Karina Pita (Técnicos Superiores de Farmácia); Dª Luísa Vasconcelos 
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(Administrativa); Dra. Bárbara Sousa (Gestora Comercial); Ana Gouveia (Repositora); 

Cristina Freitas e Hilário Marques (Serviços Gerais) 

1.3. ESPAÇOS DA FARMÁCIA 

Exteriormente, a FSA apresenta-se de acordo com a legislação vigente1, com o nome 

e o símbolo “cruz verde” bem visíveis. Está também descrito no exterior o nome relativo à 

sua direção técnica, a informação relativa ao seu horário de funcionamento e o 

escalonamento das farmácias em serviço permanente. Possui ainda uma vitrina, útil para 

a vertente de marketing desenvolvida na farmácia, onde são divulgadas campanhas ou 

medicamentos e produtos de saúde enquadrados na sazonalidade da época ou nas 

necessidades do utente.  

A nível de espaço interior, o rés-do-chão é o espaço de excelência destinado ao 

atendimento. É composto por seis balcões de atendimento (Anexo I), com montras de 

exposição por detrás dos mesmos onde são expostos medicamentos não sujeitos a receita 

medica (MNSRM), medicamentos e produtos de uso veterinário e outros produtos de 

saúde. Cada balcão possui gavetas onde se encontram os MNSRM de maior rotação. O 

espaço circundante é composto por montras de exposição que cobrem, quase que na 

totalidade, o restante espaço. Estas montras destinam-se à exposição de Produtos 

Dermocosméticos e de Higiene Corporal, produtos destinados neonatos/crianças e 

MNSRM. Em espaço adjacente à porta encontra-se o elevador, necessário à deslocação 

do utente para primeiro andar da farmácia.  

Este andar é constituído por um espaço comum, acessível aos utentes e equipa, 

composto por três gabinetes de atendimento e montras de exposição (Anexo II), com 

especial realce para os produtos dietéticos. Separado por uma porta deslizante, compõe-

se o espaço reservado à equipa. É constituído por um gabinete, o da direção técnica, um 

laboratório (Anexo III), um espaço reservado à receção e armazenamento de 

medicamentos e produtos de saúde, uma pequena copa e instalações sanitárias.  

1.4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FSA tem um horário abrangente por forma a cobrir as necessidades de quem a 

frequenta. De segunda a sexta-feira, encontra-se aberta desde as 8h até às 22h e aos 

sábados, desde as 9h até às 20h. Para que seja cumprido este horário, os profissionais 

são rearranjados em duas equipas que contemplam os dois turnos necessários. Durante o 

meu estágio, estive inserido num desses turnos, o mesmo do que a minha orientadora. A 
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FSA está ainda aberta aos domingos e feriados, das 9h até à 13h, e apenas encerra no dia 

de Natal e no primeiro dia do ano.  

1.5. SISTEMA INFORMÁTICO 

A tecnologia assume, cada vez mais, um papel preponderante no desenrolar dos 

nossos dias, e no dia-a-dia de uma farmácia, a existência de um sistema informático 

atualizado e adaptado às necessidades da farmácia e do utente é fundamental. Na FSA, o 

programa informático utilizado é o SIFARMA 2000®. Este é um dos programas mais 

utilizados nas farmácias comunitárias, e as suas vantagens comprovam a sua taxa de 

utilização. É um programa simples, intuitivo, e que permite aceder a informações valiosas 

durante o atendimento (ou back office), como dados de gestão de stocks, interações 

medicamentosas, consulta de folhetos informativos, histórico de vendas, estado de 

encomendas de fornecedores, entre outras. É um programa, sem dúvida, completo, que 

auxilia a equipa em todas as etapas do circuito do medicamento, desde a sua aquisição, 

até à sua correta dispensa.  

A FSA dispõe ainda dum sistema robotizado, moderno, que permite um acesso rápido, 

eficaz e praticamente inequívoco ao medicamento, sem que na grande maioria dos 

atendimentos, o farmacêutico tenha que se deslocar. A presença deste sistema privilegia 

o contacto entre o profissional de saúde e o utente, possibilitando que o ato farmacêutico 

se desenrole maioritariamente à volta deste e das suas dúvidas e necessidades, e menos 

à volta de questões burocráticas ou logísticas. 

1.6. INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

Uma vez que grande parte dos utentes que frequentam a FSA o fazem há muito tempo, 

as relações entre os profissionais de saúde da farmácia com os seus utentes é uma relação 

próxima, quase familiar, tendo sempre como objetivo principal satisfazer as suas 

necessidades, no que à aquisição e uso racional do medicamento se referem. Ao longo do 

meu estágio, foi interessante observar essa relação de confiança que os profissionais de 

saúde demonstram com os utentes, e vice-versa, e foi igualmente gratificante construir, eu 

próprio, esta relação de confiança com parte dos utentes que a frequentam. 

A minha integração na equipa de trabalho também foi essencial para o resultado final 

tão agradável. Anteriormente, eu já havia feito um estágio extracurricular na FSA, e embora 

tenham havido algumas alterações na equipa que atualmente a compõe, a grande maioria 

manteve-se. Como tal, e fruto de um estágio enriquecedor e único, as boas relações entre 
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mim e a equipa mantiveram-se desde aí, fortalecendo-se durante estes quatro meses de 

estágio curricular. 

 

2. FONTES DE INFORMAÇÃO 

No desenrolar de um normal dia na profissão farmacêutica, podem surgir dúvidas sobre 

qual assunto relacionado com o medicamento ou algum produto de saúde. Podem surgir 

dúvidas quanto à sua composição, interação com outros medicamentos ou alimentos, 

contraindicações, ou até mesmo questões acerca da preparação de medicamentos 

manipulados. Embora muitas destas questões possam ser resolvidas através da consulta 

da ficha do medicamento ou produto no SIFARMA®, é necessário dispor de fontes 

fidedignas que auxiliem o farmacêutico e a equipa a obter as respostas. Na FSA existem 

vários livros, atualizados, como por exemplo: 

- Farmacopeia Portuguesa 

- Simposium Terapêutico 

- Prontuários Terapêuticos 

 

3. GESTÃO GERAL DA FARMÁCIA – ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

Para que seja possível prestar um melhor aconselhamento ao utente que frequenta a 

farmácia, é fulcral que o ato da gestão do medicamento seja eficaz e que as normas de 

armazenamento sejam respeitadas. Por outras palavras, é imperativo que a farmácia 

disponha do medicamento na altura em que o utente o solicita e que o mesmo se encontre 

nas adequadas condições de conservação de modo a garantir a qualidade, segurança e 

eficácia do mesmo.  

Como tal, é natural que a primeira etapa de um estagiário seja passada na zona da 

farmácia reservada à aquisição e receção de encomendas. Para além de incutir um sentido 

de responsabilidade no ato da correta aquisição e armazenamento, este tempo também é 

útil no desenvolvimento de um maior contacto com o próprio medicamento, com os seus 

nomes comerciais e respetivos genéricos.  

Numa farmácia com tal afluência, a correta gestão de stocks é fundamental para que 

haja um equilíbrio entre a quantidade de medicamentos e referências que satisfaçam a 

procura por parte dos utentes, e o risco de haver stock estagnado, representando um sério 

risco. Para que haja este salutar equilíbrio, são feitas encomendas diárias aos fornecedores 

locais, 2 a 3 vezes por dias, à exceção de encomendas pontuais que possam vir a ser 
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realizadas. Estas encomendas baseiam-se em parâmetros simples, mas muito úteis para 

que a gestão dos medicamentos seja eficaz. São tidos em atenção os níveis de stock 

mínimos, stocks máximos e a média mensal de consumo. Pontualmente são também 

realizadas encomendas a fornecedores nacionais, como é o caso da Alliance Healthcare®.  

3.1. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

A aquisição de medicamentos, produtos de saúde, matérias-primas e reagentes pela 

FSA é feita de acordo com o que foi dito anteriormente, através de fornecedores regionais 

(Farmadeira®, Entregafarm® e Mamepe®) e continentais. São também realizadas 

encomendas diretamente a laboratórios quando é pretendido adquirir matérias-primas. Um 

dos fornecedores continentais, a Alliance Healthcare®, estabeleceu-se na região durante 

o período do meu estágio, sendo também considerado um fornecedor “regional”.  

No que toca à aquisição de medicamentos, as encomendas diárias são da 

responsabilidade dos técnicos, do modo descrito anteriormente, sendo que nunca realizei 

esta operação. No entanto, aquando da dispensa de medicamentos, sujeitos ou não a 

receita médica, e de produtos de saúde, sempre que o medicamento ou produto se 

encontrava esgotado na farmácia, tinha a responsabilidade de contatar diretamente o 

fornecedor em causa, de maneira a dar uma informação clara ao utente. Se o mesmo se 

encontrasse esgotado a nível de armazém, no fornecedor, informava o utente desta 

situação, indicado um possível prazo de chegada. Quando o medicamento, ou produto de 

saúde, fazia parte do stock do fornecedor, tratava de pronta encomenda da embalagem 

em causa, ou de mais embalagens, e informava o utente da data da sua chegada. Assim 

que o medicamento chegasse à farmácia, era reservado, aguardando o seu levantamento 

por parte do utente. Esta é uma prática comum na FSA de modo a satisfazer as 

necessidades dos utentes que a frequentam.  

3.2. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

A receção de encomendas é feita numa zona destinada ao efeito, pelos técnicos 

auxiliares de farmácia, tendo sempre como grande prioridade, o pronto armazenamento de 

produtos de frio. Uma vez devidamente acondicionados estes medicamentos, é dada a 

entrada da encomenda no sistema informático, com ajuste automático dos níveis de stock. 

Estre processo é feito com o auxílio do duplicado da fatura que acompanha a encomenda 

e são conferidos os preços de custo, ou preços de venda ao armazenista (PVA), preços de 

venda ao público (PVP) e prazos de validade dos medicamentos ou produtos em questão. 

Nos produtos de venda livre, é necessário adequar a margem de lucro definida pela direção 

técnica da farmácia para o cálculo do preço de venda ao público do medicamento.  
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Figura 1 – Cálculo do PVP dos medicamentos de venda livre 

A receção de encomendas foi a primeira tarefa que tive no estágio. Foi o relembrar de 

conceitos próprios do procedimento de receção de encomendas e o aperfeiçoar da minha 

autonomia junto do SIFARMA®, programa utilizado em todo o processo. Realizei esta 

tarefa desde o primeiro ao último dia de estágio. Uma vez que a FSA apresentava algumas 

horas de menor movimento, aproveitava esses momentos para realizar este procedimento, 

de forma autónoma ou acompanhado pelos técnicos. 

3.3. ARMAZENAMENTO  

Como dito anteriormente, a FSA dispõe dum sistema automático de dispensa de 

medicamentos, programado para seguir as diretrizes do procedimento “First-in, First-out”. 

Por outras palavras, o sistema robotizado entrega, no posto adjacente ao balcão que os 

solicitou, os medicamentos com prazos de validade curtos, ou seja, menores que 12 

meses. A própria introdução dos medicamentos no armazém do sistema destinado ao 

efeito, é realizada de modo diferente tendo em conta os prazos de validade conferidos. Se 

o medicamento tiver o referido prazo de validade curto, este é introduzido manualmente, 

introduzindo o prazo de validade indicado na embalagem. Se o medicamento apresentar 

um prazo de validade maior que 12 meses, pode ser introduzido num sistema adjacente 

(Anexo IV), denominado “Pro-log”, que insere os medicamentos no armazém através da 

leitura dos respetivos códigos de barras (Anexo V), assumindo como prazo de validade os 

12 meses. 

No entanto, embora a capacidade deste sistema esteja à volta das 23000 embalagens 

(Anexo VI), nem todos os medicamentos estão lá armazenados. Outros medicamentos, 

pelas suas maiores dimensões, procura recorrente ou condições de armazenamento 

específicas, estão armazenados nos locais apropriados. Os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos também não se encontram aqui armazenados, estando 

acondicionados em armário fechado. 

Nos já referidos momentos de calma na farmácia, tinha por vezes o cuidado de verificar 

o stock de medicamentos armazenados no robot. Para embalagens de pequenas 

dimensões e com alta rotatividade, como é o caso da Aspirina Gr®, o stock máximo 

poderia, facilmente, situar-se nas 60 embalagens. Para embalagens com dimensões 

normais ou médias, o stock máximo deveria rondar as 20-30 unidades. Tendo por base 

PVP = PVA x IVA x Margem 
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esta informação transmitida pelos técnicos, de forma autónoma averiguava os stocks de 

medicamentos e se fosse necessário, procedia à sua reposição.  

Durante o estágio também participei no novo procedimento de armazenamento de 

medicamentos e produtos de saúde implementado pela FSA. Este novo método consistiu 

em armazenar os medicamentos em caixas transparentes, numeradas, e registar esta 

informação nas “Observações” no separador da “Ficha do Produto”, no SIFARMA®. O 

objetivo deste método seria uma fácil consulta sobre o stock atual do medicamento, caso 

o mesmo não se encontrasse no robot ou nas gavetas.  

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

Assimiladas as dinâmicas da farmácia e os processos de aquisição dos medicamentos, 

o passo seguinte surge de forma natural e gradual: a dispensa de medicamentos. Numa 

fase embrionária, a minha participação neste processo foi apenas contemplativa, 

absorvendo procedimentos e dicas com grande parte dos elementos da equipa. Na fase 

posterior, assumi eu as rédeas da dispensa de medicamentos, com acompanhamento 

permanente, até que o exercesse de forma autónoma.  

É nesta etapa, no contacto com a população, que efetivamente se compreende o papel 

fulcral que desempenha o farmacêutico na promoção da saúde e do bem-estar. Embora a 

literacia do comum cidadão seja hoje mais ampla, são também mais amplas e mais 

abrangentes as dúvidas das pessoas aliteradas, no que diz respeito aos medicamentos e 

sua posologia, e do uso correto e eficaz do novo sistema de prescrição eletrónica.  

Mais do que, resumidamente, dispensar o medicamento a quem dele necessita, o 

farmacêutico tem um papel, muitas vezes, conciliador e pedagógico. Só deste modo é que 

se promove a utilização racional e correta do medicamento, o cumprimento da terapêutica 

e a satisfação do utente.  

4.1. MEDICAMENTO 

Conforme o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, que define o Estatuto do 

Medicamento, 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” 2.  
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Os medicamentos podem necessitar de receita médica para que seja possível a sua 

dispensa, podendo essa receita ser renovável, especial ou restrita. Existem também 

medicamentos que não necessitam de receita médica obrigatória para a sua dispensa, 

sendo que esses mesmos medicamentos, à luz da legislação atual 3, podem ser adquiridos 

em outros espaços que não a farmácia. Contudo, apesar destes produtos poderem ser 

considerados de “venda livre”, a sua utilização não deixa de estar associada a efeitos 

secundários ou reações adversas, pelo que se recomenda a sua aquisição nas farmácias. 

4.2. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Quanto aos MSRM, são todos aqueles que possam constituir um risco para a saúde do 

doente em casos de utilização sem vigilância médica ou em quantidades consideráveis 

para fins que não os limites considerados terapêuticos. São igualmente MSRM, todos 

aqueles que apresentem compostos cuja atividade, reações adversas ou efeitos 

secundários possam necessitar de um maior acompanhamento e aprofundamento e todos 

aqueles que se destinam a administração por via parentérica 2. As receitas ou prescrições 

médicas podem ainda ser renováveis ou não renováveis, sendo que as renováveis podem 

apresentar até três vias.  

4.2.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Com o aparecimento da Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, estabelece-se desde 

então a prescrição eletrónica de medicamentos, tendo como principais objetivos facilitar o 

acesso dos mesmos aos doentes e a desmaterialização do circuito administrativo do 

medicamento. Com a prescrição eletrónica, afiguraram-se ganhos na qualidade e 

segurança da dispensa dos medicamentos, uma vez que diminuíram os erros de prescrição 

e de interpretação a esta associada 4-5. Este foi um processo gradual, sendo a Região 

Autónoma da Madeira uma das últimas a, finalmente, tornar real este modelo de prescrição. 

Este novo modelo de prescrição visa, igualmente, a prescrição de medicamentos pela sua 

denominação comum internacional (DCI), e a promoção da utilização de medicamentos 

genéricos como um dos pilares basilares para o fomentar do uso racional do medicamento2. 

Desde modo, a prescrição médica deve ser feita eletronicamente, salvo exceções previstas 

na lei 5: 

- Falência do sistema informático; 

- Inadaptação fundamentada do prescritor; 

- Prescrição ao domicílio; 

- Outras situações, até um máximo de 40 receitas por mês 
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E deve incluir, obrigatoriamente, a DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, 

a dosagem, a apresentação e a posologia. O prescritor pode, se o desejar, incluir a 

denominação comercial do medicamento e indicar, de forma convincente, as justificações 

pelas quais não aceita a substituição do medicamento prescrito por denominação 

comercial. Estas justificações são igualmente referidas como exceções “a)”, “b)” ou “c)” à 

substituição de medicamentos que o farmacêutico ou técnico de farmácia possa, 

eventualmente, executar. As referidas justificações são as seguintes 5: 

a) Prescrição de medicamento com margem terapêutica estreita; 

b) Suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial. Deve ainda 

constar na receita a seguinte menção “Reação adversa prévia”; 

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

tratamento com duração estimada superior a 28 dias, sendo que deve constar na 

receita a seguinte menção “Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

Durante o estágio, contactei com todos os tipos de prescrição, desde receitas manuais, 

materializadas e desmaterializadas. De referir que, se para nós, profissionais de saúde, 

esta evolução tendo em vista a desmaterialização da prescrição médica é um ponto muito 

positivo, evitando muitos erros de interpretação, para os utentes a opinião não é tão 

unânime. Em certos atendimentos, não me foi possível dispensar o(s) medicamento(s) 

prescritos por caducidade da receita ou da alínea afeta ao medicamento, por alegado 

desconhecimento dos prazos de validade de prescrição de alguns medicamentos. Noutras 

situações, alguns medicamentos que constavam das prescrições já tinham sido 

dispensados. O meu papel, em ambos os casos, foi informar que a prescrição tem datas 

de validade diferentes descritas nas alíneas dos medicamentos, que podem ser diferentes 

entre si. Achei por bem, após a dispensa de medicamentos prescritos em regime de 

prescrição médica renovável, em que por vezes se encontravam prescritas 6 embalagens, 

anotar a quantidade que faltava adquirir para um maior controlo por parte do utente. 

4.2.2. ATO DA DISPENSA 

No momento da dispensa de um MSRM é fundamental que o utente se faça apresentar 

de uma receita médica que se considere válida. Para tal, esta deve preencher os seguintes 

requisitos 5:  

a) Número e código de barras da receita considerado válido;  

b) Local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

c) Nome do utente e número de beneficiário; 
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d) Entidade financeira responsável; 

e) Regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; 

f) DCI da substância ativa;  

g) Dosagem, forma farmacêutica, dimensão e número de embalagens;  

h) Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável; 

i) Data de prescrição e validade da prescrição; 

j) Assinatura do médico prescritor. 

Uma vez verificada a conformidade da receita, procede-se à recolha dos 

medicamentos, baseada nas intenções, necessidades e possibilidades do doente. É 

relevante perceber se a medicação é habitual ou, se por outro lado, esta receita médica 

representa um marco no início de uma terapêutica. A perceção desta informação assume 

essencial importância em patologias de carácter crónico, uma vez que é necessário 

consciencializar o utente, sem o alarmar, que os medicamentos devem fazer parte do seu 

quotidiano, na perspetiva de melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. A 

compreensão da posologia é igualmente importante, de modo a que se atinjam os níveis 

terapêuticos ótimos. É útil munir o utente de informação escrita complementar à informação 

verbal dita durante o ato da dispensa, de maneira a aumentar as garantias de uma toma 

correta do medicamento.  

Se existir a possibilidade de escolha de medicamentos genéricos na prescrição 

médica, esta deve ser dada ao utente2-5. O farmacêutico deve informar o doente da 

existência de medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), e qual o mais barato. Na presença de exceções à 

prescrição por DCI, deve ser dispensado o medicamento que conste na receita, no caso 

da presença das exceções a) e b). Quando apresentada a exceção c), o utente deve ser 

informado da possibilidade de optar por medicamentos similares ao prescrito, desde que 

tenha um PVP igual ou inferior a este.  

Todo o ato de dispensa traduz-se num momento de confiança do utente no profissional 

de saúde, farmacêutico, e na sua classe. Como tal, para além dos deveres e cuidados 

acima descritos, inerentes ao próprio ato da dispensa, o farmacêutico deve manter uma 

postura calma e transmitir toda a informação da forma mais clara e objetiva possível. Deve 

adequar a sua linguagem ao utente que o procura e deve, acima de tudo, personalizar o 

seu atendimento, tendo sempre em conta as necessidades do mesmo.  

Durante o estágio tive em conta todos estes aspetos aqui descritos de maneira a que 

o ato da dispensa decorresse naturalmente, que fosse fluído e do agrado do utente.  
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4.2.3. SISTEMA DE COMPARTICIPAÇÕES  

O Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, prevê que os grupos e subgrupos 

farmacoterapêuticos de medicamentos e dispositivos médicos possam ser incluídos em 

escalões de comparticipação, mas que estes critérios sejam estabelecidos em portaria 

adequada7. De acordo com a mesma, e seguindo o disposto no seu artigo 2º, a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de acordo com os 

seguintes escalões indicados na tabela:  

Tabela 1 - Percentagem de comparticipações para os medicamentos 

 

Para além da percentagem sobre o PVP, a comparticipação é estabelecida mediante 

um sistema de preços de referência e fatores relacionados ao medicamento, como a 

respetiva patologia a que este se destina, tendo em atenção a prevalência e incidência de 

determinadas doenças e os objetivos de saúde pública estabelecidos.  

4.2.4. SISTEMA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA 

Como referido anteriormente, os medicamentos comparticipados ficam sujeitos a um 

sistema de preços de referência, desde que incluídos em grupos homogéneos de 

medicamentos. Entenda-se por grupo homogéneo “o conjunto de medicamentos com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de 

administração, com a mesma forma farmacêutica ou com formas farmacêuticas 

equivalentes, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado”6. O preço de referência calculado para cada grupo homogéneo corresponde à 

média dos cinco PVP mais baixos existentes no mercado e os critérios de determinação 

dos vários grupos homogéneos e dos preços de referência constam de portaria específica7.  
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4.3. MSRM ESPECIAL  

Encontram-se sujeitos a receita médica especial, os medicamentos que preencham 

uma das seguintes condições2: 

a) Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico; 

b) Possam, por uso indevido ou irresponsável, dar origem a sérios riscos importantes 

de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilícitos; 

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, 

por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na alínea anterior. 

Neste grupo de MSRM especial encontram-se, como descrito na alínea “a)” os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Estes medicamentos encontram-se 

armazenados em armário próprio e fechado, e a sua dispensa obriga à apresentação do 

bilhete de identidade ou cartão de cidadão do utente e o preenchimento, rigoroso, dos 

dados do utente e adquirente2. Em prescrições elaboras em receitas desmaterializadas, é 

necessário apenas reservar o seu registo de saída para efeitos de receituário e faturação. 

4.4. MNSRM E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

As farmácias são, por excelência, os locais apropriados para a segura aquisição de 

medicamentos e produtos de saúde necessários à reposição do bem-estar do indivíduo ou 

à melhoria da sua qualidade de vida. Todavia, a possibilidade de compra de MSNRM e 

outros produtos de saúde em vários locais que não as farmácias, e um mercado cada vez 

mais competitivo (onde o marketing assume um papel preponderante) tornam realmente 

desafiante o dia-a-dia de uma farmácia. Neste sentido, e na tentativa de manter a 

excelência e qualidade da aquisição de medicamentos e produtos de saúde, as farmácias 

detêm no seu inventário medicamentos não sujeitos a receita médica, medicamentos e 

produtos de saúde para uso veterinário, medicamentos e produtos homeopáticos, produtos 

dietéticos, produtos para alimentação especial, produtos fitoterapêuticos, produtos 

cosméticos /dermocosméticos e dispositivos médicos. A FSA não é exceção a esta 

realidade, sendo que a mesma dispõe de todos os tipos de medicamentos e produtos de 

saúde acima descritos.  
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4.4.1. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

A presença de MNRSM em prescrições médicas é uma realidade. Surgem, muitas 

vezes, como complemento à terapêutica prescrita, ou, por vezes, constituem eles próprios 

o tratamento de transtornos menores e sem aparente gravidade. No entanto, o 

farmacêutico está habilitado a responder e a resolver determinadas queixas de saúde, 

ligeiras e passageiras, exercendo outro grande pilar da sua atividade: o aconselhamento 

farmacêutico.  

O aconselhamento farmacêutico é o ato no qual o farmacêutico orienta, sugere, alerta, 

informa e tenta obter a concordância dos doentes, de modo a garantir a tomada de uma 

decisão correta sobre a melhor forma de cuidar da sua saúde8. Na dispensa de 

medicamentos por aconselhamento ou indicação terapêutica, o farmacêutico deve reter o 

máximo de informação relevante e relacionada com o problema de saúde em questão, para 

que, de acordo com as suas capacidades e experiência, indicar ou aconselhar a toma de 

algum MNSRM que demonstre ser útil na resolução do transtorno de saúde apresentado. 

Em concomitância com a seleção e dispensa de MNSRM, o farmacêutico deve, de acordo 

com o seu saber, aconselhar medidas não farmacológicas de modo a otimizar os ganhos 

em saúde. De referir que, frequentemente, a mera indicação de medidas não 

farmacológicas são eficazes na obtenção de objetivos terapêuticos.  

Noutro cenário de dispensa de MNSRM surge a automedicação. Uma boa parte dos 

cidadãos são cada vez mais conscientes dos vários transtornos menores de saúde que 

podem ocorrer e qual a forma de os resolver. Diariamente, correm nos vários canais 

televisivos, anúncios publicitários bem elucidativos do problema de saúde e respetiva 

solução que capacitam, com algum conhecimento, o comum cidadão.  

Definida pelo Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho, a automedicação é a utilização 

de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas 

de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de 

um profissional de saúde8, neste caso, o farmacêutico. Para o próprio indivíduo, permite a 

resolução de problemas menores de saúde, de forma rápida e menos dispendiosa, sempre 

com a assistência ou aconselhamento que possa acontecer, por parte do farmacêutico. 

Para a sociedade, a dispensa de MNSRM em regime de indicação terapêutica ou 

automedicação permite aliviar os encargos e pressão sobre o SNS, libertando recursos e 

tempo para situações realmente graves.  

O grande senão da automedicação surge, precisamente, no incumprimento da primeira 

parte da definição acima descrita, ou seja, quando a aquisição e utilização de MNRSM não 
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é feita de forma responsável. O uso irresponsável de MNSRM advém, em grande parte, da 

possibilidade de aquisição deste tipo de medicamentos em locais que não os mais 

adequados a esta prática pela falta de assistência ou aconselhamento opcional de um 

profissional de saúde. Em casos onde o mais adequado, por indicação farmacêutica, seria 

desaconselhar a toma ou o seu uso, em grande parte destes locais, tal não acontece. Como 

tal, no que diz respeito à aquisição de medicamentos, é profícuo que se faça nos 

estabelecimentos adequados para o efeito, ou seja, nas farmácias.  

Durante o meu estágio na FSA, fui frequentemente confrontado com casos de 

automedicação e aconselhamento/indicação terapêutico na dispensa de MNSRM. Tenho 

a constatar que, embora vital na atividade farmacêutica, é a mais gratificante, mas 

igualmente complexa. Só se está capaz de aconselhar corretamente um MNSRM após 

vários aconselhamentos efetuados, que se obtêm através de anos de experiência.  

No que diz respeito aos casos de automedicação, a grande maioria deles dizia respeito 

à utilização de analgésicos, anti-inflamatórios, antitússicos e antigripais. Em todos eles, 

tentei oferecer o melhor apoio possível, tentando perceber se o medicamento solicitado 

seria o mais adequado ao transtorno descrito, tendo em conta a relação benefício/risco dos 

medicamentos disponíveis. Na maioria dos casos, o medicamento solicitado correspondia, 

efetivamente, a uma das várias opções de tratamento disponíveis, e nesses casos, foi 

dispensado o MNSRM solicitado. Noutros casos, com o devido aconselhamento, foi 

desaconselhada a toma do medicamento pedido, quer por contraindicações que 

impossibilitavam a dispensa, quer por efeitos secundários ou reações adversas que podiam 

agravar o quadro clínico. Noutras situações, o medicamento pedido não era, de todo, o 

indicado para o problema apresentado. Em ambos os casos, por indicação farmacêutica, 

foi aconselhada a toma de um MNSRM adequado à situação. 

Esta vertente de aconselhamento farmacêutico potencia, em larga escala, a aplicação 

de conhecimentos adquiridos na faculdade. No entanto, é apenas no momento em que 

somos confrontados com estas situações que conseguimos colocar em prática o que 

aprendemos. Neste sentido, deixo uma palavra de apreço a toda a equipa da FSA pela 

transmissão de conhecimento e pelo auxílio, firme, na tentativa de encaminhamento para 

que as tarefas de aconselhamento farmacêutico se pudessem realizar natural e 

corretamente. 

4.4.2. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Um regime alimentar responsável, adequado e variado, em circunstâncias normais e 

em indivíduos que gozem de plena saúde, fornece ao ser humano todos os nutrientes 
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necessários, nas quantidades devidas, ao seu bom desenvolvimento e manutenção do 

bom estado de saúde. Todavia, quando tal não é exequível, muito por culpa do estilo de 

vida adotado, é possível a suplementação dos nutrientes em falta através da toma de 

suplementos alimentares. Atualmente, existe no mercado um variado leque de 

suplementos alimentares, que, embora regulamentos pela Direção-Geral de Alimentação 

e Veterinária (DGAV), em casos de irresponsável aquisição e consumo, podem tornar-se 

um perigo para a saúde do indivíduo9-10.  

A sua composição pode ser variada e bem distinta, podendo encontrar-se vitaminas, 

aminoácidos, minerais, ácidos gordos essenciais, fibras e extratos de plantas. São 

comercializados em várias formas farmacêuticas, desde comprimidos a saquetas em pó. 

Os suplementos alimentares são produtos muito solicitados nas farmácias, e neste 

sentido, o farmacêutico deve, atentamente, perceber qual o propósito da compra do 

suplemento requerido e se há alguma contraindicação ou reação adversa que possa levar 

ao seu desaconselhamento. Relembro-me do caso de um desportista que me solicitou 

aconselhamento na toma de um suplemento que permitisse recuperar mais rapidamente 

da fadiga e do cansaço. Aconselhei, dentro da gama de produtos disponíveis, um 

suplemento seguro, com elevado teor em magnésio dentro dum complexo multivitamínico. 

Não satisfeito com o aconselhamento, o utente questionou-me se um suplemento de 

composição idêntica à opção por mim apresentada, à exceção da presença de extrato de 

ginseng (em concentrações consideráveis) não seria uma melhor opção. Na possibilidade 

do ginseng alterar certas propriedades cardiovasculares, interroguei o utente acerca da 

existência de doenças cardíacas ou condições para que elas existissem. Após constatar a 

presença de alguns fatores de risco, nomeadamente história familiar de doenças cardíacas 

e a propensão do utente para a hipertensão (os valores de pressão arterial enquadravam-

se dentro da Hipertensão – grau 1) decidi desaconselhar a toma do suplemento indicado e 

aconselhar o suplemento seguro, que havia sugerido.  

4.4.3. MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS  

Medicamento veterinário define-se como sendo toda a substância, ou associação de 

substâncias que possui propriedades terapêuticas destinadas ao exercício de uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, com vista a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas em animais. Incluem-se nos medicamentos veterinários, substâncias, 

ou associações de substâncias, utilizadas ou administradas nos animais tendo em visto o 

estabelecimento de um diagnóstico médico-veterinário2.  
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Produtos de uso veterinário (PUV) são substâncias ou misturas de substâncias, sem 

indicações terapêuticas ou profiláticas, destinadas à promoção do bem-estar animal e do 

seu estado higiénico e sanitário, assumindo um papel coadjuvante em ações de tratamento 

ou de profilaxia. Os PUV podem também ser utilizados no estabelecimento de um 

diagnóstico médico-veterinário. As condições e processos de autorização de introdução no 

mercado, fabrico, importação, dispensa, entre outras, encontram-se sobre ação tutelar da 

DGAV11-12.  

Quanto às condições de dispensa, os medicamentos de uso veterinário podem ser 

classificados como medicamentos não sujeitos a receita médico-veterinária (MNSRMV), 

medicamentos sujeitos a receita médico-veterinária (MSRMV) e medicamentos de uso 

exclusivo por médicos veterinários. A venda e dispensa de PUV, exceto os kits de 

diagnóstico, respeitam as normas de venda e dispensa anexas aos MNSRMV 11.  

A FSA é uma das farmácias que faz parte da rede Espaço Animal®, espaço 

vocacionado para a saúde e bem-estar dos animais. Durante o meu estágio, deparei-me 

com várias solicitações de dispensa de PUV e de medicamentos de uso veterinário e tentei, 

em todas elas, dar o meu melhor contributo no esclarecimento das questões colocadas e 

no aconselhamento prestado. 

4.4.4. PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Estes produtos são, também, muito procurados na FSA. Grande parte deles são 

produtos de alimentação suplementar destinados a lactentes de baixo peso, prematuros 

ou a intolerantes à lactose13.  

4.4.5. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE PESSOAL 

Produtos cosméticos e de higiene pessoal englobam todos os produtos que se 

destinam a ser usados em contato 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 e ou proteger ou os manter em 

bom estado e ou corrigir os odores corporais14. Embora não sejam produtos de obrigatória 

aquisição em farmácia comunitária, estes produtos representam um volume de negócio 

considerável dentro das mesmas. Na FSA, e fruto do cariz sociocultural em que a farmácia 

está inserida, o volume de vendas não é muito, mas é importante o farmacêutico estar 

atualizado e preparado.  
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A minha maior dificuldade foi precisamente no aconselhamento de produtos 

cosméticos, Dermocosméticos e de higiene pessoal pela grande variedade de marcas e 

gamas existentes para as mais variadas finalidades.   

4.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Ponto-chave da essência de se ser farmacêutico reside na arte de manipular, área 

exclusiva do domínio dos profissionais em ciências farmacêuticas. Os medicamentos 

manipulados, elaborados mediante (ou não) receita médica, são parte integrante da prática 

farmacêutica, quer a nível hospitalar quer a nível de farmácia de oficina, e são 

preponderantes para a prestação de cuidados de saúde individualizada e adaptada às reais 

necessidades do doente15. As fórmulas magistrais e os preparados oficinais assumem cada 

vez mais um lugar de relevo na terapêutica, sendo a dermatologia uma das especialidades 

médicas que mais recorre a este tipo de medicamentos. 

Todas as operações que englobam a manipulação devem seguir as Boas Práticas de 

modo a criar um padrão elevado de qualidade dos medicamentos manipulados produzidos, 

seguindo o disposto na Portaria n.º 594/2004. A preparação de fórmulas magistrais e 

preparados oficinais deve ser realizada por um farmacêutico ou sob a sua supervisão e 

controlo16. Durante o meu estágio, tive a possibilidade de preparar, sob vigilância de uma 

farmacêutica, as seguintes preparações: 

 - Vaselina salicilada, a diferentes concentrações 

 - Solução alcoólica de ácido bórico à saturação  

 - Creme, utilizado em afeções cutâneas, contendo de gentamicina, clotrimazol e 

betametasona 

 

5. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO  

Na FSA, as receitas são recolhidas diariamente dos postos de atendimento pela 

farmacêutica responsável pela sua verificação. O primeiro passo desta verificação é feita 

aquando da dispensa dos medicamentos que constam da prescrição médica, onde o 

farmacêutico ou técnico de farmácia tem que estar atento a todas as normas que fazem da 

prescrição apresentada uma prescrição válida. No entanto, diariamente, é feito este 

trabalho de verificação de receituário de receitas manuais e materializadas para que seja 

detetado algum erro, e se tal acontecer, corrigi-lo 
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Depois de devidamente verificadas todas as receitas, estas devem ser entregues ao 

Centro de Conferências de Faturas (CCF), no caso da Região Autónoma da Madeira, o 

CCF do Serviço Regional de Saúde (CCF-SRS), até o dia 5 do mês posterior ao datado 

nas receitas17. São organizadas por organismos até um máximo de 30 receitas por lote, 

que é identificado por verbetes de identificação de lote. No entanto, com a implementação 

das receitas desmaterializadas, estas são organizadas, dentro do respetivo organismo, em 

lotes únicos. 

 

6. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FSA 

As farmácias encontram-se habilitadas a prestar serviços farmacêuticos de promoção 

da saúde e do bem-estar dos utentes1, serviços esses definidos em portaria específica18.  

Como tal, e na tentativa maior de ir ao encontro das necessidades dos utentes, a FSA 

aposta diariamente na prestação destes serviços.  

6.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

6.1.1. DETERMINAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL  

A FSA proporciona, gratuitamente, a medição da pressão arterial (PA) a todos os 

utentes que visitam o seu estabelecimento. A determinação da PA realiza-se num gabinete, 

destinado à realização destes serviços farmacêuticos, num ato resguardado onde é 

possível, para além da medição dos valores de PA, colocar e ver respondidas algumas 

questões que possam necessitar de alguma privacidade. A grande maioria dos utentes que 

usufruem deste serviço são doentes hipertensos ou em risco de hipertensão e doentes 

acima dos cinquenta anos.  

6.1.2. DETERMINAÇÃO DE GLICÉMIA CAPILAR 

A FSA também proporciona, com um custo associado, a determinação dos níveis de 

glicémia capilar. Este serviço é muito procurado por doentes diabéticos ou em estadio não 

diagnosticado de pré-diabetes, para um melhor controlo da doença. Também é procurado 

por diabéticos insulinodependentes, apesar da possibilidade que estes doentes têm de 

adquirir, gratuitamente, o aparelho, e verem comparticipadas as respetivas tiras.  
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6.1.3. DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS  

É também possível, na FSA, realizar a determinação dos níveis sanguíneos de 

colesterol e triglicerídeos. A procura da determinação destes parâmetros bioquímicos é 

mais reduzida, uma vez que para a sua medição é necessário que o utente se encontre 

em jejum para que se possa tirar uma conclusão fidedigna dos níveis determinados. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar todos os tipos de determinações 

fisiológicas e bioquímicas acima descritas. Pelo ambiente mais privado que carateriza a 

execução destas determinações, é enriquecedor ouvir as histórias e os problemas das 

pessoas, que em muitos casos extravasam a condição de saúde apresentada ou 

monitorizada. Quando é possível intervir, quer com o aconselhamento de medidas não 

farmacológicas, quer com esclarecimento de esquemas terapêuticos e respetivas 

posologias, quer por encaminhamento a respetiva consulta de especialidade, torna o nosso 

trabalho gratificante. 

 

7. FORMAÇÕES 

É importante que o farmacêutico se encontre atualizado dentro das várias áreas e 

vertentes da farmácia comunitária. Como tal, as formações existentes são uma ajuda forte 

no relembrar de conceitos e no assimilar de novas ideias para prestar um aconselhamento 

de qualidade. 

Durante o meu estágio foi a diversas formações, mas aproveito para destacar uma 

delas pelo enriquecer de conhecimentos e pela importância que teve na decisão de abordar 

o tema na farmácia: 

 - Proteção solar e cuidado capilar – Heliocare ® 
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PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS  

 

TEMA I – FORMAÇÃO INTERNA SOBRE INSULINOTERAPIA NA DIABETES MELLITUS 

1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

O contínuo aumento da prevalência de doentes diagnosticados com Diabetes Mellitus (DM) 

e os encargos, diretos e indiretos, relativos à doença e às complicações a ela associadas, são 

motivo de grande preocupação. Sem uma estratégia de prevenção perfeitamente delineada e 

concebida, a DM pode vir a tornar-se uma das principais causas de incapacidade, morbilidade 

e mortalidade19. 

Em Portugal, a prevalência de doentes diagnosticados com DM situa-se nos 13,3% para 

pessoas com idades compreendidas entre os 20-79 anos. Colocando estes dados noutra 

perspetiva, das cerca de 7,7 milhões de pessoas em Portugal, no intervalo de idades acima 

referido, cerca de 1 milhão encontra-se diagnostica com DM20. Tomando em consideração que 

a população do nosso país encontra-se cada vez mais envelhecida, é natural que a prevalência 

desta doença tenda, também ela, naturalmente, a aumentar.  

Estes números assumem um valor mais imponente quando traduzidos em despesa real e 

concreta. Segundo dados de 2013, os encargos com os medicamentos destinados ao controlo 

da DM perfizeram um total de cerca de 210 milhões de euros, sendo que desses, 57 milhões 

dessa fatia destinam-se apenas a insulinas, imprescindíveis ao controlo da DM em diabéticos 

tipo 1 e, por vezes, necessária no controlo da DM tipo 2 descompensada26. São, portanto, 57 

milhões de euros destinados a uma pequena parcela dos indivíduos diagnosticados com DM, 

representado um encargo com muito peso20. 

No contexto socioeconómico atual, e com o crescente avolumar dos encargos do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), torna-se cada vez mais imperativo promover o uso racional do 

medicamento. Para tal, é necessário que o farmacêutico fomente, junto de quem utiliza este 

tipo de medicamentos, a consciência da importância da sua correta utilização e dos custos 

associados. No entanto, torna-se indispensável que o farmacêutico se atualize e acompanhe 

ao máximo a evolução do medicamento e dos dispositivos médicos, embora o dia-a-dia de uma 

farmácia por vezes não o permita. Com este modelo de estágio, é possível realizar este papel, 

sendo que me foi dada a oportunidade, por sugestão da minha orientadora, de realizar uma 

pequena ação de formação focada na insulinoterapia e na importância da automonitorização.  

 

2. A DIABETES MELLITUS  

A DM define-se como um conjunto heterogéneo de situações clínicas, de etiologias várias, 

caraterizado por um aumento da concentração plasmática de glucose e alteração do 
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metabolismo de hidratos de carbono, gorduras e lípidos resultante da anormal secreção de 

insulina ou da sua ação22. Esta insuficiência ou ausência da insulina impede que processos 

simples de armazenamento ou consumo de glucose não se deem corretamente, acumulando-

se a glucose no sangue. A esta condição dá-se o nome de hiperglicemia. 

Embora em termos agudos este desequilíbrio na homeostasia da glicose não apresente 

real perigo à condição do indivíduo, a persistência crónica de valores de hiperglicemia pode ter 

impacto negativo na saúde do doente, estando os valores elevados de glucose no sangue 

associados a doenças cardiovasculares, micro e macroangiopatia e neuropatia. 

Para diagnóstico da DM são utilizados alguns critérios que passo a enumerar23: 

i. Hiperglicémia, com valores acima dos 200mg/dL, associada aos sintomas clássicos da 

doença: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso ou 

ii. Glicémia em jejum, com valores acima dos 126mg/dL ou 

iii. Valores de glicémia acima de 200mg/gL, às 2h após a Prova de Tolerância à Glicose 

(PTGO), com 75g de glucose ou 

iv. Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) maior ou igual que 6,5% 

 

É necessário referir que o diagnósitico de DM não deve ser feito com base numa só 

medição de valores de glicémia, sendo necessária a confirmação em segunda análise. Além 

disso, se para efeitos de diagnóstico foram usados dois parâmetros, os valores devem ser 

concordantes. Caso não aconteça, é imperativo realizar nova análise23. 

2.1. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

A DM tipo 2 afeta cerca de 90-95% da totalidade das pessoas diagnosticadas com DM22. 

Caracteriza-se pela presença da relativa deficiência em insulina (insulinopenia) e de um maior 

ou menor grau de resistência à sua ação. Os diabéticos tipo 2, pelo menos na fase inicial da 

doença, não necessitam de insulina para fazer face às suas necessidades, respondendo à 

utilização de antidiabéticos orais. No entanto, quando os objetivos terapêuticos não são 

atingidos, quer por aumento da resistência, mas, principalmente, por aumento do défice da 

secreção de insulina, pode vir a ser necessária a administração de insulina exógena para o 

controlo da doença 22-24.  

Não apresentado o panorama autoimune que apresenta a DM tipo 1, a DM tipo 2 surge de 

fatores genéticos (predisposição genética) e de fatores ambientais22. Embora os fatores 

genéticos tenham o seu valor, no que respeita à função deficiente das células β, os fatores 

ambientais relacionados com a adoção de um estilo de vida sedentário uma alimentação 

desequilibrada assumem uma enorme importância. Este tipo de comportamentos e atitudes 

que levam cada vez mais à prevalência de obesidade, principalmente abdominal, têm uma 

associação muito forte com o aparecimento da DM tipo 2 22-24.  
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2.2. DIABETES MELLITUS TIPO 1 

A DM tipo 1 surge, habitualmente, em idades precoces, na infância ou na adolescência, 

devido a uma inadequada secreção de insulina pelos ilhéus de Langherans das células β do 

pâncreas. Esta insulinopenia absoluta decorre, na sua grande maioria, do carácter autoimune 

que carateriza este tipo de DM, em que existe uma destruição destas células mediada pela 

formação de autoanticorpos. Pode existir, ainda, a deterioração das células β do pâncreas sem 

que haja este cariz autoimune e quando não se consegue comprovar este processo, 

caracteriza-se a condição como DM idiopática, ou sem etiologia conhecida 22-24.  

Uma vez que praticamente não existe insulina no organismo das pessoas diagnosticadas 

com DM tipo 1, torna-se essencial a administração de insulina exógena para o controlo dos 

valores da glicémia. Devido a este fato, a DM tipo 1 é também vulgarmente conhecida e 

apelidada de “DM insulinodependente”. 

2.3. A INSULINA 

A insulina é uma hormona sintetizada nas células β do pâncreas com funções bem definidas 

na homeostasia da glucose, promovendo a absorção de glucose sanguínea pelo fígado, tecido 

adiposo e músculo esquelético. Sintetizada como pró-insulina, é convertida em insulina, com 

respetiva libertação do Peptídeo C, e armazenada nas células secretoras à espera de ser 

libertada para a corrente sanguínea assim que a necessidade se manifeste. Para além desta 

secreção basal, que acontece de forma permanente no organismo, a insulina é secretada em 

função de níveis sanguíneos mais elevados de glucose, o que acontece tipicamente após as 

refeições22.  

2.4. TRATAMENTO 

Em termos de objetivos terapêuticos, é fundamental que se mantenha controlado o nível 

de glicémia, evitando tanto as condições e sintomas de hiperglicemia grave, como a 

cetoacidose ou o coma hiperglicémico hiperosmolar, e as condições e sintomas de hipoglicémia 

que possam advir, maioritariamente, da ação dos medicamentos 26-27.  

Para o controlo da doença, pode ser necessária intervenção farmacológica, embora esta 

possa não ser a primeira abordagem de acordo com o quadro clínico apresentado. 

Modificações no estilo de vida, em particular na adoção de uma dieta saudável e variada e a 

promoção do exercício físico podem ser suficientes27. Uma dieta menos rica em hidratos de 

carbono e lípidos, principalmente os saturados, e aumento da taxa de utilização de glucose 

sanguínea pelos músculos, promovida pela realização de exercício físico, parecem traduzir 

ganhos em saúde em pacientes com DM. É igualmente importante reduzir ao máximo o risco 

cardiovascular neste tipo de pacientes, sendo útil a cessação tabágica se o indivíduo for 

fumador, e ainda controlar os valores de colesterol e Hipertensão Arterial 23, 26-27. 
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Caso não haja melhorias na saúde do doente, torna-se inevitável o recurso à terapia 

medicamentosa. Na DM tipo 2, grande parte dos pacientes é capaz de controlar a doença com 

a utilização de antidiabéticos orais, podendo vir a necessitar de insulina num estadio mais 

avançado, ou em casos em que a mesma se apresente descompensada, com valores de 

glicémia elevados, acima dos 300-350 mg/dL26. Em doentes com DM tipo 1, a insulinoterapia é 

a única opção terapêutica para uma adequada compensação metabólica.  

2.4.1. ANTIDIABÉTICOS ORAIS 

Os Antidiabéticos orais são o primeiro recurso farmacológico na DM tipo 2. Como 

tratamento de primeira linha, é comum avançar-se com a administração de metformina, uma 

biguanida, visto ser um dos fármacos mais seguros, eficazes e geralmente bem tolerado. As 

biguanidas não têm qualquer papel na secreção de insulina pelo pâncreas, logo raramente 

provocam hipoglicémias graves. O seu mecanismo de ação fixa-se na supressão da produção 

hepática de glucose e no aumento do uptake da mesma junto dos tecidos periféricos. Outro 

grupo de fármacos que diminui a resistência periférica à insulina é o grupo das glitazonas. 

Existem também fármacos estimuladores da secreção de insulina, como as sulfonilureias, 

as glinidas, os inibidores da dipeptidilpeptidase IV e os análogos do GLP-1. Os inibidores das 

alfa-glicosidases reduzem ou atrasam a absorção de glucose 21;26-27.  

2.4.2. INSULINOTERAPIA 

Com recurso aos vários tipos de insulina existentes no mercado, o objetivo da 

insulinoterapia é mimetizar a libertação e ação fisiológica da insulina endógena26. A insulina 

basal, também conhecida por “insulina de ação lenta”, é utilizada para fazer face às 

necessidades de insulina basal em períodos de jejum ou inter-prandiais. Para suprir as 

necessidades de insulina após o aporte sanguíneo de glucose proveniente da ingestão de 

hidratos de carbono, são administradas insulinas prandias ou “insulinas de ação rápida”, como 

vulgarmente são conhecidas.  

Existe ainda uma outra classificação no que diz respeito ao perfil das insulinas, que vai 

ao encontro da sua estrutura. As insulinas podem ser idênticas à insulina humana endógena, 

ou podem ser análogos da hormona. Tanto num caso como no outro, são produzidas 

atualmente por tecnologia de DNA recombinante, sendo que os análogos, após a produção da 

hormona, são modificados em laboratório de modo a apresentarem uma ação mais rápida ou 

mais prolongada. No passado, a insulinoterapia fazia-se por utilização de insulina extraída de 

animais, principalmente de origem bovina 25-27.  

 2.4.2.1. INSULINAS BASAIS 

Dentro das insulinas basais, pode-se distinguir dois grupos: as insulinas de ação 

intermédia, que possuem protamina na sua constituição, e as que não possuem. A presença 
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de protamina e zinco em suspensões injetáveis de insulina retarda a sua absorção, fazendo 

com que esta tenha uma longa duração de ação, mas apresente um pico de concentração 

máxima. As insulinas glargina e determir, por outro lado, não apresentam este pico plasmático 

de insulina, sendo mais seguras na prevenção da ocorrência de episódios de hipoglicémia. A 

insulina glargina surge da introdução de resíduos de Glicina e Arginina na molécula, 

proporcionando um perfil de ação longo e constante. Já a insulina determir resulta da 

eliminação do aminoácido terminal da cadeia alfa e da posterior adição de um ácido gordo, com 

o objetivo de prolongar a duração da sua ação. A diferença entre ambas reside no fato de que 

a insulina glargina, pelas suas caraterísticas farmacocinéticas, não permita a incorporação de 

insulina glargina em suspensões de mistura de insulinas. 

As suspensões de insulina humana basal com protamina e zinco são todas classificadas 

como insulinas isofânicas ou “Neutral Protamine Hagedorn” (NPH) 21;25-27.  

2.4.2.2. INSULINAS PRANDIAS 

Das insulinas prandiais, é possível separar a insulina regular dos análogos de insulina 

existentes. A insulina humana, regular, apresenta um perfil de ação rápido, com um início de 

ação ao fim de 30 minutos e um pico de concentração máximo após as 2h da sua 

administração. Os análogos de insulina apresentam perfis mais rápidos de ação, com um início 

de ação que pode variar entre os 15-30 minutos, e com picos de concentração máxima situados 

entre os 40 minutos e as 2h após a sua administração. A insulina lispro, por exemplo, é um 

análogo de insulina ultra-rápido que pode ser administrado imediatamente antes de uma 

refeição, visto que a troca dos resíduos de prolina e lisina da cadeia β permite este perfil de 

ação. A insulina aspártica, outro análogo de ação rápida, é obtida pela substituição da prolina 

referida pelo ácido aspártico, com o objetivo de acelerar o seu início de ação 21;25-27.  

2.4.2.3. REGIMES TERAPÊUTICOS 

Consoante o quadro clínico do doente e a necessidade da adaptação da administração 

de insulina às exigências do doente, estão disponíveis vários tipos de insulina enquadrados em 

vários regimes terapêuticos.  

O regime de uma administração única, diária, de insulina basal, corresponde ao regime 

terapêutico mais utilizado em doentes diabéticos tipo 2, cuja intervenção farmacológica através 

de antidiabéticos orais demonstrou ser insuficiente. Os outros dois regimes terapêuticos 

enquadram-se na realidade dos doentes portadores de DM tipo 1.  

O regime “basal-bólus” contempla a administração diária de insulina basal ao deitar, de 

modo a suprir as necessidades da mesma. É posteriormente feito um aporte de insulina através 

da administração de insulina de ação rápida, tendo em conta as três principais refeições diárias 

(pequeno-almoço, almoço e jantar) e a quantidade de hidratos de carbono a ser ingerida nas 

mesmas. Este tipo de regime terapêutico requer alguma autonomia, pois implica uma cuidada 
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automonitorização dos níveis sanguíneos de glucose e uma cuidada avaliação da quantidade 

de insulina a administrar, em Unidades Internacionais (UI), em função da quantidade de 

hidratos de carbono a ingerir (1 UI por 12-15g de hidratos de carbono).  

Por fim, o outro regime terapêutico compreende a administração, duas vezes por dia, 

de suspensões de mistura de insulinas, basal e prandial, em canetas de pré-mistura 21. 

2.5. A IMPORTÂNCIA DA AUTOMONITORIZAÇÃO 

“A monitorização da glicémia é considerada a base do tratamento da diabetes”. Esta 

citação da American Diabetes Association reflete a enorme importância que a monitorização 

da glicémia, muitas vezes feita de forma autónoma e independente (automonitorização), 

representa para o sucesso do tratamento na DM, em especial na DM tipo 1. É através da 

monitorização da glicémia que se consegue avaliar a implementação e a evolução do regime 

terapêutico, nomeadamente a ação da insulina administrada em períodos ditos críticos. É 

através da constante monitorização que se consegue prever e detetar episódios de hiper ou 

hipoglicémia que possam surgir, e ainda avaliar o impacto que as refeições, o exercício físico 

e outras doenças possam ter no controlo da doença. O ponto-chave da monitorização e da 

terapêutica da diabetes é conseguir perceber e conhecer o perfil (ou curva) de glicémia 

(normoglicémia) e detetar ou prever condições e situações que possam alterar esse perfil28.  

A monitorização da glicémia pode ser feita nas farmácias comunitárias através da 

determinação da glicémia capilar. São métodos simples e pouco dolorosos, sendo que existe, 

também, a possibilidade destes serem realizados pelo doente, no seu próprio lar. Existe ainda 

outro método mais recente, capaz de determinar os níveis de glicémia capilar por comparação 

com os níveis de glicémia medidos no fluído intersticial. Embora fidedigno, este método não é 

o mais indicado para a determinação em ocasiões de rápida mudança dos níveis de glucose, 

como é o caso do período pós-prandial. No entanto, é muito útil em todos os outros momentos 

em que seja necessário conhecer a concentração de glucose.  

O FreeStyle Libre®, como é denominado, é um equipamento composto por um aparelho 

medidor (ou leitor) e um sensor. Uma vez aplicado o sensor em local apropriado, basta 

aproximar o leitor ao sensor para que seja dada a informação sobre a glicémia atual. Este 

sistema, praticamente indolor, encoraja a contínua monitorização sem o transtorno que a 

medição da glicémia capilar apresenta. Por um período de 14 dias é possível obter informação 

sobre os níveis de glucose no sangue sempre que o doente deseje, sendo que, findos esses 

14 dias é necessária a troca do sensor29. Durante o estágio na FSA, essencialmente junto dos 

farmacêuticos e em articulação com o proprietário da farmácia, ajudei na promoção deste 

equipamento junto dos utentes, recebendo boas observações junto de quem o utilizou. 

Segundo estes, principalmente entre os diabéticos tipo 1, a inesgotável possibilidade de 

determinação da glicémia durante o período de validade do sensor é, sem dúvida, a grande 
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mais-valia deste equipamento, promovendo a implementação de uma cuidada 

automonitorização da concentração sanguínea de glucose. 

 

3. PLANO DE AÇÃO E RESULTADOS 

Como foi dito na introdução a este tema, foi-me dada a oportunidade, por sugestão da 

minha orientadora, de abordar o tema da diabetes, em particular da insulinoterapia, junto de 

toda a equipa que compõem a FSA e a equipa da Farmácia Moderna. Decidi fazê-lo através de 

uma apresentação em PowerPoint (Anexo VII) concisa e prática que possibilitasse, de uma 

maneira geral, recuperar certos conceitos e clarificar alguns outros.  

Elaborei também um folheto intitulado “Insulinoterapia” (Anexo VIII) com uma linguagem 

mais clara e adaptada aos utentes, de fácil consulta, para um esclarecimento rápido de algumas 

questões que possam surgir. 

Para além da formação interna realizada e do folheto elaborado, procurei ao máximo pôr 

em prática, na realização diária de testes bioquímicos de determinação de glicémia capilar, 

todos os conceitos acima referidos. Foi sempre minha preocupação consciencializar o doente 

da importância do cumprimento da terapêutica, pela relevância do controlo das co-morbilidades 

associadas à DM. Procurei ao máximo, também, aquando da dispensa de insulinas a doentes 

diabéticos tipo 1, perceber as suas dúvidas e prestar o melhor aconselhamento possível.  

 

4. CONCLUSÃO 

O farmacêutico tem um papel vital na promoção do uso racional do medicamento2, 

especialmente em patologias com carácter crónico e que envolvam medicamentos com 

encargos pesados ao SNS. A realização da formação acima referida vem de encontro a esta 

ideia. Para além de aumentar a qualidade do serviço farmacêutico prestado na FSA, no que à 

dispensa de insulinas diz respeito, tendo esta apresentação contribuído para o esclarecimento 

de algumas dúvidas, a mesma veio reforçar a importância da administração correta de insulina 

de modo a otimizar os ganhos na saúde do doente e no cumprimento, seguro e eficaz, da 

terapêutica. A equipa foi muito recetiva a este tipo de iniciativa, valorizando esta vertente mais 

prática de abordar estas temáticas. 

Já o folheto elaborado e disponível aos profissionais da farmácia e aos utentes que a 

frequentam, mostrou ser uma opção muito válida de auxílio no aconselhamento e dispensa de 

insulinas, principalmente aos doentes que o fazem pela primeira vez. Como tal, o folheto 

encontra-se no back office sempre que seja justificável o seu uso.  
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TEMA II – HÁBITOS DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO SOLAR 

1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

Dada a pertinência do tema no momento do meu estágio (maio-agosto), meses em que a 

procura de protetores solares tende a aumentar, desenvolvi um questionário por forma a 

fomentar a procura consciente e racional deste tipo de produtos junto da FSA. O questionário 

foi uma forma interativa de comunicar com os utentes da FSA, tendo sempre em mente o 

esclarecimento das suas dúvidas de forma a prestar um atendimento de qualidade.  

 

2. INTRODUÇÃO TEÓRICA  

A exposição à radiação ultravioleta (UV) proveniente do sol é um dos fatores de risco que 

mais contribui para o desenvolvimento de cancro de pele30, sendo este um dos cancros mais 

frequentes em todo o mundo. Segundo dados de 2010, em Portugal o melanoma cutâneo 

ocupava o 10º lugar entre os tumores malignos, com uma taxa bruta de incidência de 9,1 para 

100000 habitantes32, valor que pode vir a aumentar se persistirem comportamentos 

inadequados aquando da exposição solar. 

2.1. RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 

A radiação UV que atinge a superfície terrestre pode ser dividida em dois tipos: a radiação 

UVa e UVb. A radiação UVa apresenta um intervalo de comprimento de onda (λ) situado entre 

os 320 e os 400nm. Se quisermos ir mais ao detalhe, o intervalo de λ da radiação UVa do tipo 

1 situa-se entre 340-400nm, ao passo que radiação UVa do tipo 2 apresenta um intervalo de λ 

de 320-340nm. A radiação UVb tem como intervalo de λ os 290-320nm31. 

Uma vez que a radiação UVa apresenta valores maiores de λ, é a radiação menos 

energética quando em comparação com a radiação UVb. A própria penetração cutânea 

também está relacionada com o λ, uma vez que quanto mais elevados forem os valores de λ, 

maior é capacidade de penetração cutânea. Assim sendo, a radiação UVa penetra 

intensamente a pele, alcançado até mesmo a derme. Pelo contrário, a radiação UVb penetra 

menos intensamente a pele, sendo absorvida pela epiderme. Ambas são capazes de induzir 

melanomas, mas por mecanismos diferentes que serão elucidados adiante 30-31.  

2.2. A PELE 

Para melhor compreender de que modo a radiação UV solar atua na nossa pele, é pertinente 

estar ao corrente das suas caraterísticas. A pele é o maior e mais extenso órgão do corpo 

humano, perfazendo um total de 16% de toda a nossa massa corporal30.É composta por três 
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estruturas principais: a epiderme, a derme e a subcutânea. A epiderme é camada mais exterior 

da pele e recai sobre ela funções importantes. É através de epiderme que a pele se comporta 

como primeira barreira física de proteção e de resistência contra fatores ambientais adversos30-

31. As células mais abundantes da epiderme são os queratinócitos, que funcionam como 

protetores solares endógenos, uma vez que são células que acumulam melanina no seu 

interior. A melanina tem um papel muito forte no bloqueio da penetração da radiação UV, 

minimizando as consequências nefastas que a exposição solar apresenta. No entanto, não é 

sobre os queratinócitos que recai a tarefa de síntese da melanina. Esta é sintetizada nos 

melanócitos31, células existentes na epiderme e na derme, migrando depois para os 

queratinócitos. A derme é a camada intermédia, de caracter elástico mas firme, rica em 

colagénio30 e elastina que adiciona força e flexibilidade à pele. A derme contém ainda 

fibroblastos e células do sistema imunitário responsáveis por várias funções fisiológicas da 

pele. A subcutânea é a camada mais interior, composta por adipócitos, fibras de colagénio e 

vasos sanguíneos33. 

2.3. PRODUÇÃO DE VITAMINA-D 

A exposição solar não acarreta apenas aspetos negativos. É através da exposição à 

radiação UV proveniente do sol que o nosso organismo consegue sintetizar Vitamina D, 

assumindo esta um papel importante na conversão do 7-dehidrocolesterol em colecalciferol, ou 

vitamina D3. Posteriores hidroxilações do colecalciferol catalizadas pelo fígado e pelos rins dão 

origem à 25-hidroxivitamina D e à forma ativa desta hormona, a 1,25-hidroxivitamina D. A 

Vitamina D tem um papel fundamental na homeostasia do cálcio34, sendo que podem surgir 

doenças devido às insuficientes concentrações desta hormona no organismo35.  

2.4. CANCRO DE PELE 

A radiação UVa é forte geradora de espécies reativas de oxigénio, causando dano celular31. 

Uma vez que penetram até à derme, está também envolvida nos fenómenos de 

fotoenvelhecimento, pelo dano que causam às fibras de colagénio. A radiação UVb, fortemente 

energética, pode causar dano direto no DNA dos queratinócitos e de outras células da 

epiderme. Se a exposição à radiação solar for exagerada, pode mesmo levar à morte dos 

queratinócitos, por apoptose. Além disso, por indução de processos inflamatórios, 

nomeadamente pela capacidade de induzir a cascata de citocinas, é responsável pelo eritema 

solar, vulgarmente designado por “queimadura solar” 38.  

A própria pigmentação da pele, que varia em função da concentração de melanina, é o outro 

dos fatores importantes a ter a conta. Os indivíduos de pele clara, cabelo claro e olhos claros, 

tipicamente associados ao Norte da Europa, apresentam o fotótipo mais sensível à exposição 

solar, apresentado a tendência para queimar em vez de bronzear. Pelo contrário, os indivíduos 

de raça negra, mais resistentes à exposição solar, bronzeiam e raramente queimam30-31.  
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Os cancros de pele podem dividir-se em dois grupos: os melanomas e os não derivados de 

melanomas, sendo que os melanomas são a forma mais mortal deste tipo de cancros31.  

2.5. PROTEÇÃO E PROTETORES SOLARES 

Uma das formas possíveis para reduzir o dano celular imposto pelas radiações solares é 

uma adequada fotoproteção. Isto inclui uma exposição responsável à radiação solar, o uso de 

roupa adequada e uso de protetores solares. Estes últimos podem ser de dois tipos: 

- Filtros químicos, que são moléculas de estrutura aromática absorvidas pela pele que 

transformam a energia radiante, com λ < 380nm, em energia térmica, sem causar danos 

celulares. 

- Filtros físicos, que são compostos por substâncias de origem mineral, geralmente 

contendo dióxido de titânio e óxido de zinco, que funcionam com um filme que cobre a pele, 

refletindo ou dispersando os raios solares e bloqueando a sua absorção. São eficazes na 

proteção contra a radiação UVa e UVb 36. 

2.6. FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 

O fator de proteção solar (FPS) é o critério mais relevante na avaliação da eficácia 

fotoprotetora de um filtro solar. É definido pela razão entre a quantidade mínima de radiação 

necessária à produção de eritema solar em pele protegida e não protegida, não apresentado 

qualquer indicativo quanto à extensão do dano celular causado pela radiação UVa. No território 

português insular e continental é recomendável o uso de protetores solares com proteção 

média a elevada, devendo os valores de FPS situar-se entre os 30 e os 50+. Deste modo, e 

sem descurar a aplicação contínua e responsável, é possível minimizar os danos da exposição 

solar 31. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

Por forma a fomentar a procura consciente e racional de protetores solares junto da FSA e 

a recolher dados sobre hábitos de exposição e proteção solar, elaborei um questionário em 

plataforma informática (Google Form®). O questionário (Anexo X) foi divulgado nas redes 

sociais, mais concretamente, na página oficial de Facebook da FSA, e partilhado por mim e por 

grande parte da equipa nas suas respetivas páginas de Facebook pessoais. A nível 

demográfico, foram apenas recolhidos dados sobre o sexo e idade dos inquiridos, mantendo o 

seu anonimato. 

Durante o período em que foi possível responder ao questionário, foi desenvolvido um 

folheto informativo (Anexo IX) acerca da temática da Proteção Solar. O objetivo foi, após findo 

o prazo de resposta ao questionário, apresentar um folheto que contivesse as respostas das 

corretas, de uma forma clara e concisa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentam-se abaixo os resultados dos 120 questionários recolhidos:  

Idade: <25 anos: 68 pessoas 25-50 anos: 47 pessoas >50 anos: 5 pessoas 

Género: 85% feminino  e 15% masculino 

Nota: A pouca representatividade de respostas de pessoas com mais de 50 anos poderá dever-

se ao facto de grande parte não estar totalmente familiarizada com as tecnologias de 

informação e comunicação.  

 

A primeira parte do questionário residia num conjunto de questões mais teóricas sobre 

termos relacionados com a radiação e sobre os tipos de pele. Uma boa parte dos inquiridos 

tem uma noção clara que a radiação UV, seja ela UVa ou UVb, pode causar cancro cutâneo 

(Figura 2) e tem consciência do termo “Índice de Radiação Ultravioleta” (Figura 3). É fulcral que 

a população tenha bem presente os aspetos nocivos que a exposição solar pode implicar e o 

quão intensa é a radiação em função da informação referente ao Índice de Radiação 

Ultravioleta (objeto de consulta no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera). 

Figura 2 – Resultados obtidos das questões sobre radiação UVa e UVb 

 

Figura 3 – Resultados obtidos das questões sobre o Índice de Radiação Ultravioleta 

 

Quanto às questões sobre fotótipos cutâneos, ficou claramente demonstrado que o 

conhecimento nesta área não é vasto, sendo que apenas 28,8% dos inquiridos respondeu 

acertadamente à questão, No entanto, 41,3% dos inquiridos afirmaram saber qual o seu 
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fotótipo, informação que pode ter sido dada por algum profissional de saúde habilitado para tal. 

(Figura 4). 

Figura 4 – Resultados obtidos das questões sobre fotótipos cutâneos 

 

A próxima parte do questionário resumia-se a questões sobre hábitos de exposição e 

proteção solar. Apesar de ser bastante evidente que a esmagadora maioria dos inquiridos diz 

ter cuidados aquando da exposição solar, ainda persiste um hábito de exposição ao sol durante 

as horas mais críticas37, entre as 11h e as 16h (Figura 5). Muito provavelmente são pessoas 

que permanecem o dia inteiro em zonas balneares, sem se resguardarem do sol nas referidas 

horas. Embora aqui não apresente a representação gráfica, 98,3% dos inquiridos têm como 

cuidado o uso de protetor solar, 75,4% o uso de óculos de sol, 54,2% o uso de guarda-sol e 

64,4% evitam a exposição solar em períodos críticos. Esta questão oferecia múltiplas 

possibilidades de resposta. 

Figura 5 – Resultados obtidos das questões sobre hábitos de exposição e proteção solar 

 

Outra questão pertinente obteve respostas interessantes, pela coincidência das 

percentagens de resposta. 82,5% das pessoas afirmou já ter tido queimaduras solares e 85% 

diz ter cuidados após a exposição solar (Figura 6). Embora se trate de uma mera interpretação 

pessoal, e não tendo dados que me permitam afirmar, é provável que grande parte dos 

inquiridos que tiveram queimaduras solares no passado, tenham, no presente, uma atitude 

mais responsável aquando da exposição e da pós-exposição solar.  
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Figura 6 – Resultados obtidos das questões sobre cuidados e queimaduras solares 

 

Na última parte do questionário, destaco uma pergunta referente à epidemiologia do cancro 

cutâneo. Dos 120 inquiridos, nenhum afirmou ter tido cancro de pele, mas 8 deles afirma ter-se 

deparado com alguma situação de cancro de pele, provavelmente de alguma amigo ou familiar 

(Figura 7). No entanto, esta questão deveria ter sido mais explícita, e na opção “Sim” deveria 

ter sido dada a oportunidade para discriminar a situação.  

 

 

Figura 7 – Resultados obtidos das questões sobre cancro de pele 

 

5. CONCLUSÃO 

Os hábitos de proteção solar não se devem restringir às épocas balneares, em particular 

numa região que apresenta, persistentemente, valores elevados de radiação UV37, como é o 

caso da RAM. É um tema do interesse de todos, em particular daqueles que apresentam 

fotótipos mais sensíveis, realidade que não está bem presente, uma vez que muitos dos 

inquiridos não sabem quantos e como se encontram classificados os fotótipos cutâneos, e qual 

o tipo de filtro solar mais indicado ao seu fotótipo de pele. Algum trabalho tem que ser 

desenvolvido nesta área, e o farmacêutico pode assumir um papel essencial no 

aconselhamento deste tipo produtos. Finalizar referindo que o modelo de questionário, através 

das redes sociais, contribuiu para um contato diferente e positivo entre a FSA e os seus utentes. 
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TEMA III – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE ANTIRRETROVIRAIS EM FARMÁCIA 

1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

Três décadas após o reconhecimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) 

por parte do Centro de Controlo de Doenças Infeciosas39 como uma nova doença, ainda não 

se conhece qualquer cura. Esta condição patológica, resultante da infeção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH) assume, atualmente, um carácter crónico40, em grande parte 

devido ao avanço da ciência e tecnologia que colocou à disposição dos doentes terapêuticas 

inovadoras que garantem uma melhor qualidade de vida.  

No entanto, apesar do SNS colocar ao dispor dos doentes os medicamentos necessários 

ao controlo da doença, a não adesão à terapêutica é ainda uma questão relevante a ser 

ultrapassada41. O contexto familiar, social, profissional e sociocultural em que os doentes estão 

inseridos58 muitas vezes não lhes dá o suporte necessário, visto que ainda persiste o estigma 

social e a discriminação quer da família, quer das pessoas com quem lida no seu quotidiano42-

43. Noutros casos, as longas distâncias, o tempo e dinheiro despendidos nas deslocações até 

os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, mitiga a vontade de cumprir, corretamente, com a 

terapêutica.  

Por outro lado, a fase assintomática da doença, capaz de ser controlada e mantida durante 

muitos anos em pacientes aderentes, cria, por vezes, uma falsa sensação de cura e um 

desleixo no cumprimento da terapêutica. Além disso, os efeitos secundários ou as reações 

adversas aos medicamentos fazem com que o doente não cumpra adequadamente a 

terapêutica ou não a cumpra de todo. Por fim, a fraca relação farmacêutico-doente, e doente-

farmacêutico, que por vezes acontece e que se limita ao momento da dispensa dos 

medicamentos, também contribui para que as taxas de adesão à terapêutica não sejam as 

desejadas41.  

Neste sentido, o Governo Português (mais propriamente o Ministério da Saúde) 

empenhado em solucionar este problema, prevê a possibilidade de dispensa de medicamentos 

antirretrovirais nas farmácias comunitárias45, dotando os farmacêuticos de competências para 

que este procedimento seja possível. Enquanto tal não acontece, propus-me a realizar uma 

ação de formação sobre esta possibilidade de dispensa em farmácia comunitária, de maneira 

a esclarecer os seus prós e contras, e os seus possíveis impactos para o doente e para a 

farmácia. Propus-me igualmente, de acordo com o assunto e a possibilidade abordados, a 

elaborar um simples protocolo de dispensa adaptado à realidade do quotidiano de uma 

farmácia comunitária, mas de acordo com o que se executa a nível hospitalar, segundo as Boas 

Práticas de Farmácia Hospitalar no âmbito da infeção VIH/SIDA.  
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2. VÍRUS 

Os vírus são entidades que apresentam uma estrutura muito particular que os diferencia 

dos microorganismos clássicos de estrutura procariota e eucariota. Não são considerados 

seres vivos, uma vez que fora dos seus hospedeiros não apresentam propriedades que os 

caracterizem como tal: não são capazes de produzir energia, não possuem movimento próprio, 

não apresentação sinais de crescimento (replicação). Os vírus são, portanto, dotados de 

parasitismo intracelular absoluto, sendo que apenas apresentam comportamento similar ao dos 

seres vivos quando instalados nas células hospedeiras45.  

Para além desta importante característica, e ao contrário de outras entidades 

microbiológicas, são “apenas” porções de material genético único e próprio, RNA ou DNA e não 

células.  

 

3. VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 

3.1. CARATERÍSTICAS 

O VIH pertence à família dos Retroviridae50, família esta muito particular no que diz respeito 

a todo o processo infecioso e replicativo. Os Retroviridae desafiam o dogma central da biologia 

molecular, sendo que a informação genética necessária à produção da partícula viral reside em 

cópias de RNA e não de DNA46. É a partir de RNA que o vírus, por ação da transcriptase 

reversa, é capaz de polimerizar uma cadeia de DNA complementar que é posteriormente 

integrada, por ação da integrase, no genoma celular. São estas as duas características que 

melhor definem os vírus pertencentes a esta família 

.  

Figura 8 – Estrutura do VIH. Adaptado de 61 

Existem dois tipos de VIH: o VIH do tipo 1 (VIH-1) e o VIH do tipo 2 (VIH-2)47-50. O VIH-1 

assume caraterísticas pandémicas devido à sua enorme patogenicidade e grande variabilidade 
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genética. O VIH-2 tem um carácter mais endémico, circunscrito à África Ocidental, e não se 

apresenta tão patogénico como o seu homólogo47. A sua homologia genética é de cerca de 

50%, mantendo ilesos os genes estruturais mas havendo alterações a nível dos genes 

reguladores. 

 

 

Figura 9 – Genoma do VIH-1 (a) e do VIH-2  (b) – adaptado de62. A homologia dos genes 

estruturais gag, pol e env está bem patente. No entanto, existem diferenças nos genes 

reguladores (rosa). 

 

O VIH-1 é classificado ainda em grupos e subtipos. Apresenta quatro grupos distintos - M, 

N, O e P, sendo que o grupo M encontra-se dividido em 9 subtipos: A, B, C, D, F, G, H, J e K47.  

3.2. EPIDEMIOLOGIA 

Segundo dados entre 1983 e 2014, em Portugal tinham sido notificados 53 702 casos de 

infeção por VIH, sendo o sexo masculino o mais representado, com 72% de infetados48. Desses 

53 702, cerca de 1% foram notificados na Região Autónoma da Madeira (RAM), representando 

um total de 567 casos. Classificando o número total de casos notificados na RAM por vias de 

transmissão, obtemos o seguinte49: 

- 295 casos ocorreram por transmissão heterossexual e 184 casos de transmissão 

homossexual, exclusivamente masculina; 

- 5 casos ocorreram por transmissão vertical (mãe-feto) 

- 73 casos reportados a toxicodependentes 

- 1 caso notificado em transfusões sanguíneas 

Organizando o número total de casos notificados na RAM por tipo de vírus, obtemos o 

seguinte: 

 - 536 casos de infeção por VIH-1 em 416 homens e 120 mulheres; 22 casos de infeção 

por VIH-2 em 10 homens e 12 mulheres. Os restantes 9 casos resultaram de co-infecção.  

3.3. TRANSMISSÃO DO VIH 

A transmissão do VIH pode efetuar-se através de relações sexuais desprotegidas, pelo 

contato com sangue infetado, pela partilha de objetos cortantes ou seringas. Pode a 

transmissão dar-se, igualmente, através de mãe para feto 61. 

a) 

b) 
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3.4. FISIOPATOLOGIA DA INFEÇÃO POR VIH 

Para que o VIH seja capaz de infetar uma célula, torna-se imperativo a presença de um 

recetor, o cluster CD4, e de um co-recetor da classe das quimiocinas, CCR5 ou CXCR457,61. 

Como tal, as células passíveis de serem infetadas resumem-se aos Linfócitos T CD4+, aos 

macrófagos, aos monócitos e às células dendríticas. Embora a infeção possa ocorrer em 

qualquer uma destas células, durante as várias fases da infeção por VIH são apenas 

determinadas as concentrações circulantes de Linfócitos T CD4+, uma vez que são estas as 

células-alvo da infeção pelo vírus47,50-54. 

A. INFEÇÃO PRIMÁRIA 

A infeção primária situa-se entre o período decorrente do momento da infeção até o 

momento da resposta imunológica. Durante este período, existe uma intensa replicação viral e 

disseminação visceral do vírus, acompanhada por uma diminuição acentuada de Linfócitos 

CD4+. Nesta fase de infeção, a velocidade a que o vírus é capaz de infetar a destruir os 

linfócitos T CD4+ é muito superior à velocidade de regeneração destas células do sistema 

imunitário, resultando num abrupto declínio59. É também durante esta fase que surgem os 

primeiros sintomas que se podem assimilar a sintomas gripais intensos muitas vezes 

desvalorizados pelo doente61.  

B. FASE DE LATÊNCIA 

A fase de latência inicia-se com o aparecimento de anticorpos anti-VIH, ou seja, inicia-se 

com o processo de seroconversão. É nesta fase que o diagnóstico de infeção é possível, 

definindo o doente como seropositivo61.  

Esta fase pode durar meses ou anos, não estando a causa para esta grande discrepância 

temporal bem estabelecida. Se por um lado, durante a fase de latência, a replicação viral tende 

a estabilizar, por outro, a quantidade de Linfócitos T CD4+ circulante continua a decrescer, mas 

a um ritmo mais lento59. 

C. SIDA 

O último estadio da infeção por VIH resulta no Síndrome da Imunodeficiênica Humana 

(SIDA) e ocorre na esmagadora maioria das pessoas que não têm acesso a tratamento 

farmacológico61. Este estadio final da infeção inicia-se subitamente, e a replicação do vírus dá-

se de forma muito intensa. Caracteriza-se pelo aparecimento de infeções oportunistas sendo 

que num sistema imune débil são capazes de resistir e proliferar, podendo causar a morte do 

doente. Para que um indivíduo seja caracterizado com SIDA é necessário 50-54;61: 

- demonstrar evidência da infeção por VIH, feita pela determinação do título de 

anticorpos anti-VIH 
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- apresentar uma acentuada diminuição da concentração de Linfócitos T CD4+ : < 200 

células p/μL 

 - apresentar registo de infeções oportunistas (Tabela 2);  

 

Tabela 2 – Infeções oportunistas mais prevalentes em doentes VIH seropositivos. Adaptado de60-61 

 

 

3.5. DOENTES NÃO PROGRESSIVOS A LONGO PRAZO (LONG-TERM NONPROGRESSORS) 

Como dito anteriormente, a fase de latência da infeção por VIH pode durar anos e meses, 

existindo mesmo quem seja imune à infeção61. Estas características devem-se à variedade de 

grupos e subtipos de VIH-1, à variabilidade genética que os mesmos apresentam e às 

condições do organismo do indivíduo54. 

Cerca de 1-5% dos infetados são classificados com “Long-term Nonprogressors” devido: 

- ao próprio vírus, que pode apresentar mutações que não favoreçam a sua replicação, 

nomeadamente quando estas intervêm com os genes reguladores; 

- às células-alvo, ou seja, as células que apresentem o cluster CD4, em particular os 

linfócitos TCD4+. Estas mesmas células podem tornar-se resistentes à infeção por 

inibição da replicação viral ou indução de mecanismos de apoptose que previnem a 

entrada do vírus na célula (polimorfismo CCR5), 

3.5.1. POLIMORFISMO NO CO-RECETOR CCR5  

Este polimorfismo existente na sua grande maioria nos europeus nórdicos caracteriza-se 

pela deleção de 32 pares de bases no gene CCR5 e pode ter carácter homozigótico e 

heterozigótico. Quando assume caráter homozigótico, a produção do co-recetor é ineficaz, 

migrando uma proteína defeituosa para a membrana da célula. Uma vez que esta proteína não 

é funcional, não há entrada do vírus na célula, conferindo uma certa imunidade à infeção. 

Quando a deleção se dá apenas num dos alelos, existe um decréscimo da produção do recetor 

que, apesar de ser funcional, encontra-se em menor quantidade, reduzindo a suscetibilidade à 
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infeção 61. Esta mutação, presente em cerca de 1% da população nórdica, inspirou a criação 

de uma nova classe de fármacos, os antagonistas do co-recetor CCR5, de onde o Maraviroc® 

faz parte.  

  

4. FÁRMACOS ANTIRRETROVIRAIS 

O objetivo da terapia antirretroviral é reduzir, de uma forma duradoura, a carga viral 

circulante (virémia) para níveis residuais ou indetetáveis, inferiores a 50 partículas virais por 

mililitro de plasma. Atualmente, esta redução da carga viral é feita através de uma terapia 

combinada altamente eficaz (HAART), estimulando a recuperação do sistema imunitário. As 

diversas classes de fármacos usadas na terapia HAART encontram-se descritas na seguinte 

tabela 55-56: 

 

Tabela 3 – Classes de Fármacos Antirretrovirais 

 

 

Os Inibidores da Transcriptase Reversa (ITR) foram os primeiros fármacos usados na 

terapia antirretroviral. Em 1985 surge a Zidovudina, ou AZT®, que veio revolucionar o 

tratamento até aí efetuado. Os ITR dividem-se em ITR análogos de nucleosídeos e não 

análogos de nucleosídeos (INTR e ITRNN, respetivamente). Ambas as classes são a espinha 

dorsal da terapia antirretroviral combinada, embora atuem por mecanismos de ação diferentes. 

Os INTR competem com os nucleosídeos trifosfatados do genoma viral, incorporam-se no 

DNA viral nascente e provocam a paragem da sua síntese. Já a ligação dos INNTR à 

transcriptase reversa provoca uma alteração conformacional da enzima, limitando a sua 

atividade.  

Os Inibidores da Protease (IP), como justifica a sua designação, são inibidores competitivos 

da protease do VIH, inibindo a maturação da partícula viral. Bloqueiam o local ativo da enzima 

e impedem a formação de proteínas funcionais e estruturais.  
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Os Inibidores de Fusão (IF) atuam a nível extracelular e funcionam com inibidores da 

entrada do vírus na célula. Ligam-se seletivamente ao domínio transmembranar da gp41 e 

impedem a alteração conformacional necessária para o processo de fusão aconteça.  

Os Antagonistas do co-recetor CCR5 são também eles inibidores de entrada, mas atuam 

no domínio intracelular.  

Os Inibidores da Integrase impedem a integração do genoma viral no genoma celular, 

bloqueiam a ação da integrase e a formação do complexo de pré-integração. 

 

5. POSSIBILIDADE DE DISPENSA EM FARMÁCIA 

A possibilidade da dispensa de antirretrovirais em farmácia tem em vista aumentar a taxa 

de adesão dos doentes à terapêutica44. No entanto, deve ser bem estruturado o modelo de 

dispensa para que a medida reproduza os efeitos desejados. 

5.1. BOAS PRÁTICAS HOSPITALARES NO ÂMBITO DA INFEÇÃO VIH/SIDA 

Após o diagnóstico de infeção por VIH, realizado em consulta externa de especialidade, 

é elabora pelo médico a prescrição adequada tendo em conta a sintomatologia apresentada, a 

carga viral circulante e número de Linfócitos T CD4+ titulados.  

Para ver dispensada a sua medicação, o utente deverá deslocar-se ao Setor de 

Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, onde o farmacêutico, aquando da 

receção da prescrição, confere, valida e dispensa. O ato da dispensa decorre num ambiente 

reservado41.  

5.2. PROTOCOLO DE DISPENSA NA FARMÁCIA 

A dispensa de antirretrovirais em farmácia comunitária pode ser possível se: 

- A farmácia estiver dotada de instalações adequadas para o efeito; 

- A confidencialidade e anonimato dos pacientes estiver garantida;  

- A equipa que a compõe estiver dotada do devido conhecimento técnico-científico 

(requer formação); 

- A dispensa deste tipo de medicamentos for realizada por farmacêuticos.  

 

Transpondo a realidade hospitalar para a FSA e tomando em consideração que a mesma 

cumpre os critérios acima descritos, eis um exemplo de um procedimento a adotar: 

1. Utilizar o sistema de senhas existente na farmácia para orientar o utente ao local de 

dispensa. A designação atribuída à senha deve ser o mais discreta possível de modo a 

dissuadir qualquer comportamento discriminatório para com o doente; 

2. Na sua vez, encaminhar o utente a um espaço privado, como por exemplo, um dos 

gabinetes disponíveis;  
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3. Neste espaço reservado, dispensar a medicação devida, tendo o farmacêutico o 

cuidado de esclarecer todas as dúvidas e promover a adesão à terapêutica. 

6. PLANO DE AÇÃO  

Tendo em vista a importância do tema e a possibilidade cada vez mais iminente desta 

realidade ser possível, associados à experiência que adquiri decorrente do estágio realizado 

em Farmácia Hospitalar, decidi realizar uma formação intitulada “Dispensa de Antirretrovirais 

em Farmácia de Oficina” (Anexo XI). 

Esta pequena formação relembrou alguns aspetos relacionados com a infeção por VIH, 

com especial foco nas várias fases que a compõem, de modo a tornar mais percetível o 

mecanismo de ação dos vários fármacos que compõem a HAART. A parte final da formação 

foi composta por um pequeno debate, onde foi possível discutir os prós e contras desta medida. 

 

7. CONCLUSÃO  

A possibilidade de dispensa de antirretrovirais em farmácia de oficina pretende responder 

de forma positiva às necessidades dos doentes44, fomentando a adesão destes à sua 

terapêutica e o papel do farmacêutico é vital. No entanto, de forma a torna-lo mais completo e 

rigoroso, é necessária formação especializada para o efeito.  

A formação realizada por mim contribuiu positivamente para o elucidar de conceitos outrora 

assimilados, sendo do agrado de toda a equipa. 
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ANEXOS 

ANEXO I – ZONA RESERVADA AO ATENDIMENTO 

 

 

ANEXO II – ANDAR SUPERIOR DA FARMÁCIA 
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ANEXO III – LABORATÓRIO 

 

 

ANEXO IV – ESTEIRA DO PRO-LOG 
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ANEXO V – PRO-LOG 

 

 

ANEXO VI – SISTEMA ROBOTIZADO, COM ARMAZÉM E GARRAS DE DISTRIBUIÇÃO 
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ANEXO VII – FORMATO POWERPOINT DA FORMAÇÃO DADA SOBRE INSULINOTERAPIA E 

AUTOMONITORIZAÇÃO NA DIABETES MELLITUS 
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ANEXO VIII – FOLHETO “INSULINOTERAPIA” 
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ANEXO IX – FOLHETO “PROTEÇÃO SOLAR” 
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ANEXO X – QUESTIONÁRIO SOBRE HÁBITOS DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO SOLAR 

 

A. Radiação Ultravioleta e Fotótipos de Pele 

1. A radiação UVa: 

□ Penetra mais intensamente a pele □ Penetra menos intensamente 

□ É responsável pelo fotoenvelhecimento (maioritariamente)  

□ É responsável por queimaduras (maioritariamente) 

□ Pode originar cancro de pele 

2. A radiação UVb: 

□ Penetra mais intensamente a pele □ Penetra menos intensamente 

□ É responsável pelo fotoenvelhecimento (maioritariamente)  

□ É responsável por queimaduras (maioritariamente) 

□ Pode originar cancro de pele 

 

3. Conhece o termo "Índice de radiação ultravioleta"? 

□ Sim  □ Não 

4. Entre que valores pode variar este parâmetro? 

□ 1-3 □ 1-5 □ 1-7 □ 1-9 □ 1-11 

 

5. Quantos tipos de fotótipos de pele conhece? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 

6. Conhece o seu fotótipo? 

□ Sim  □ Não 

 

B. Hábitos de exposição e proteção solar 

1. Com que frequência se expõe ao sol, por períodos alongados, no Outono/Inverno?  

(Nota: Esta exposição pode ser fruto da sua atividade profissional) 

Muito raramente  □ □ □ □  □ Muito frequentemente 

2. Tem algum tipo de cuidado na proteção da sua pele neste período? 

□ Sim  □ Não 
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3. Com que frequência se expõe ao sol, por períodos alongados, no Verão?  

(Nota: Esta exposição pode ser fruto da sua atividade profissional) 

Muito raramente  □ □ □ □  □ Muito frequentemente 

 

4. Tem algum tipo de cuidado na proteção da sua pele quando está exposto ao sol, noutros 

lugares que não a praia (ou atividade balnear)? 

□ Sim  □ Não 

 

5. Que critério(s) tem em conta na escolha do seu protetor solar? 

□ Preço □ Opinião de Terceiros □ Mídia e Publicidade □ Marca 

□ FPS  □ Ausência de alegenos □ Textura  □ Cor 

□ Proteção UVA e UVB   □ Resistência à água 

 

6. Qual o FPS que habitualmente requer no seu protetor solar? 

□ 15+ □ 20+ □ 25+ □ 30+ □ 50+ □ 60+ □ 90+ 

Costuma solicitar aconselhamento farmacêutico na compra do protetor solar? 

□ Sim  □ Não 

 

C. Na praia... 

1. Em que períodos do dia costuma estar exposto ao sol? 

□ Antes das 11h  □ Entre as 11-16h □ Depois das 11-16h 

 

2. Tem algum tipo de cuidado quando está exposto ao sol? 

□ Sim  □ Não 

3. Se sim, quais? 

□ Uso de protetor solar  □ Evitar exposição direta nas horas críticas 

□ Uso de guarda-sol   □ Uso de chapéu □ Outros 

 

4. Utiliza o protetor solar mesmo que o tempo se apresente nublado? 

□ Sim  □ Não 
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5. Quando é que costuma colocar protetor solar? 

□ Apenas na praia, mas mais que uma vez □ Na praia, e apenas ao chegar 

□ Antes de chegar à praia (ex.: em casa) □ Antes de chegar à praia e na praia 

□ Não utilizo protetor solar   □ Outros 

 

6. Com que frequência costuma renovar a aplicação do protetor solar? 

□ Apenas uma vez □ Sempre após banhar-se □ De 1h em 1h  □ De 2h em 2h 

□ Não utilizo protetor solar    □ Outros 

 

7. Já teve queimaduras solares? 

□ Sim  □ Não 

8. Costuma ter algum cuidado pós-exposição solar? (ex.: utilização dos vulgares "after-sun") 

□ Sim  □ Não 

 

 

D. Vigilância 

1. Tem por hábito estar atento(a) aos seus sinais? 

□ Sim  □ Não 

2. Já consultou algum dermatologista com este propósito? 

□ Sim  □ Não 

 

3. Já se deparou com alguma situação de cancro de pele? 

□ Sim  □ Não 
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ANEXO XI – FORMATO POWERPOINT DA FORMAÇÃO REALIZADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

DISPENSA DE ANTIRRETROVIRAIS EM FARMÁCIA DE OFICINA 
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1. PREÂMBULO 

 

A atividade farmacêutica não se esgota no exercício da profissão em farmácia de oficina. 

Embora seja esse, efetivamente, o destino da grande maioria dos seus alunos, a 

qualidade da componente teórico-prática do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas abastece o estudante de competências ímpares para o exercício da 

atividade farmacêutica em amplos campos, como a Farmácia Hospitalar, a Indústria 

Farmacêutica e até a Regulamentação. É igualmente capaz de o preparar para exercer a 

sua atividade profissional em áreas, que à primeira vista, não se incluem nas Ciências 

Farmacêuticas, ou áreas mais restritas de conhecimento, mas onde um mestre em 

Ciências Farmacêuticas pode dar o seu contributo.  

Em virtude do acima referido, e face à possibilidade de fazer estágio em duas das 

grandes virtudes da atividade farmacêutica, é profícuo que se cumpra as duas para que o 

conhecimento se expanda. É neste sentido que me desafiei a realizar a unidade curricular 

de Estágio, em ambas as áreas, ao longo dos seis meses.  

 

Farmácia Hospitalar, segundo o Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar, de 2 de 

Fevereiro de 1962, é designada como “o conjunto de actividades farmacêuticas exercidas 

em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de 

assistência que pertencem a esses organismos e serviços, e promover a acção de 

investigação científica e de ensino que lhes couber”. As referidas atividades 

farmacêuticas são realizadas por Farmacêuticos e são executadas através dos Serviços 

Farmacêuticos [1]. 

Ao longo do relatório proponho-me a descrever as atividades farmacêuticas 

desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos hospitalares da instituição que frequentei 

enquanto estagiário, fruto da experiência e informação que recolhi dos profissionais e 

através da consulta de bibliografia adequada.  
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2. SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E.) apresenta-se 

como sendo uma unidade de prestação de cuidados de saúde, integrado numa rede 

articulada entre os centros de saúde e hospitais da Região Autónoma. 

A data da sua criação remonta ao século XX, em simultâneo com o início da atividade 

hospitalar no Funchal e na região. Surgiu então o Hospital dos Marmeleiros (HM), nos 

primórdios da década de quarenta, como primeira referência da atividade hospitalar e, 

posteriormente, o Hospital Cruz de Carvalho, hoje designado por Hospital Dr. Nélio 

Mendonça (HNM), a Setembro de 1973. Até ao início do presente século, o HM e o HNM 

constituíram o Centro Hospitalar do Funchal. A partir de Maio de 2003, estas duas 

unidades passaram a designar-se por Hospital Central do Funchal e integraram o 

SESARAM, E.P.E., criado pelo Decreto Legislativo Regional número 9/2003/M [2]. 

 

 

Figura 1 - Organização do SESARAM, E.P.E. (destaque para o HNM) 

 

Do ponto de vista da atividade farmacêutica hospitalar, é no HNM que residem, 

atualmente, os Serviços Farmacêuticos (SF) do SESARAM, E.P.E., sendo uma das 

particularidades interessantes deste sistema. A par da inclusão de, praticamente, todas 

as especialidades médicas que dotam o Hospital Central do Funchal de características 

únicas de um hospital central, os SF aportam toda a diversidade que ao medicamento se 

refere, enquadradas nas várias áreas da medicina afetas a este tipo de hospitais, mas 

também aos centros de saúde que compõem a rede de cuidados primários incluída no 

SESARAM, E.P.E., revelando-se um grande desafio [2].  

SESARAM 

Hospitais Cuidados Primários 

HM HNM HJA Centros de Saúde 
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Os SF do SESARAM, E.P.E. têm então como função vital assegurar, com a qualidade e 

rigor que lhe são exigidos, a distribuição dos medicamentos e fazer com que seja 

cumprida a terapêutica do doente. Como tal, depreende-se com uma variedade de 

competências e funções, desde a gestão, aquisição e distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, passando pela farmacotecnia, pela elaboração de protocolos 

terapêuticos, pelo desempenho de funções de farmácia clínica, entre outros. São dotados 

de autonomia técnica e científica, mas sujeitos à orientação geral do respetivo Conselho 

de Administração. 

Durante o meu estágio, partilhado com outra colega de estágio, tive a oportunidade de 

contactar com toda a organização dos SF do SESARAM, E.P.E., tendo como principal 

objetivo uma melhor formação no âmbito da Farmácia Hospitalar. 

 

3. NÚCLEO FARMACÊUTICO 

 

O Núcleo Farmacêutico (NF) do SESARAM, E.P.E. é constituído por Farmacêuticos, 

incluindo a responsável pela Direção Técnica, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos Administrativos, sendo que uma 

parte desta vasta equipa desempenha as suas funções nas instalações do HM. Encontra-

se ainda estruturado de acordo com as especificações de cada setor, dispondo-se da 

forma abaixo elucidada [3]. 

 

Figura 2 – Organização do Núcleo Farmacêutico do SESARAM, E.P.E. 
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De forma a dar apoio a toda esta logística, e devido às características e necessidades 

únicas do SESARAM, E.P.E., o software utilizado pelo NF é um software, também ele, 

muito particular. Foi desenvolvido na Região Autónoma da Madeira (RAM), e designa-se 

por SRSFARMA. Permite uma eficaz articulação entre todos os serviços e é sujeito a 

alterações sempre que se verifique a pertinência das mesmas, de forma a garantir uma 

maior qualidade do serviço prestado. 

 

4. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

O ato da gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos compreende o conjunto de 

procedimentos, efetuados pelos SF, de modo a garantir o bom uso e dispensa adequada 

aos serviços intrínsecos da própria instituição, neste caso, os serviços do SESARAM, 

E.P.E [4]. 

Para que este processo de gestão seja rigoroso e eficiente, há que manter todos os 

padrões de qualidade nas várias etapas que o constituem, nomeadamente: seleção, 

aquisição, receção, armazenamento, que contribuem para a correta distribuição e 

administração. Todo este circuito percorrido pelo medicamento é acompanhado 

informaticamente, com atualização automática dos níveis de stock. Pontualmente, são 

também efetuados controlos físicos dos mesmos [4,5].  

 

4.1. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos para o SESARAM, E.P.E. é 

conduzida pelo Formulário Hospitalar de Medicamentos Interno (FHMI) ou por 

necessidade específica de um ou mais doentes [5]. Segue o disposto no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), elaborado pela Comissão Nacional de 

Farmácia e Terapêutica (CNFT), mas adaptado à realidade regional pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) do SESARAM, E.P.E. 

Quando é necessário iniciar um tratamento com um medicamento que não faça parte do 

FHMI, o médico prescritor anexa à respetiva prescrição um pedido de introdução de um 

novo medicamento no formulário, devendo estar bem justificada a razão para tal 

procedimento. Este pedido é enviado à CFT e sujeito a avaliação, que posteriormente, 

elabora o seu parecer [4]. 
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4.2. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Quanto à aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos, esta é feita pelo setor da 

Gestão, em articulação com o serviço de aprovisionamento. É baseada em estimativas 

de consumo, elaboradas pelo farmacêutico responsável, tendo em conta parâmetros 

como a média mensal e anual de consumo, stock de segurança e stock mínimo de cada 

um dos artigos que consta do FHMI do SESARAM, E.P.E. Estas previsões são feitas, em 

regra, de forma anual, visto que o pedido de compra, é também ele, destinado a um 

período de doze meses, embora o reaprovisionamento dos medicamentos ou produtos 

farmacêuticos seja feito de forma fracionada ao longo desse período, de acordo com as 

necessidades [5].   

Casos em que os medicamentos se destinam a um número muito restrito de doentes, 

como é o caso dos medicamentos órfãos, e o seu valor é avultado, a aquisição do 

medicamento tem por base o conhecimento profundo do número de doentes a cumprir a 

respetiva terapêutica, a posologia e duração da mesma. Outras exceções ao usual 

procedimento de aquisição são: 

- os medicamentos de Autorização de Utilização Excecional (AUE), que, como o próprio 

nome o indica, carecem de autorização do INFARMED, I.P.  por não possuírem AIM em 

Portugal (anexo I)  

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser realizada por via do 

Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde (CAPS), da responsabilidade dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Este catálogo é composto por 

vários artigos, desde matérias-primas a medicamentos, adaptado ao normal 

funcionamento de um hospital. Cada artigo que dele consta tem um ou vários 

fornecedores previamente selecionados, sendo que os SF devem adquirir esse mesmo 

artigo a esses referidos fornecedores. Quando é necessária a aquisição de um 

medicamento ou produto farmacêutico que não conste do CAPS, podem ser realizados 

um dos seguintes procedimentos, tendo por base o valor global do pedido de compra, 

aplicando-se o disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

278/2009, de 2 de Outubro: ajuste direto; concurso público nacional ou concurso público 

internacional. 

À luz deste regulamento, os SF remetem os pedidos de compra ao Serviço de 

Aprovisionamento, indicando o custo estimado, o período a que se destina a aquisição, 

se são admitidas ou não propostas variantes, os elementos a integrar o júri, os critérios 

de adjudicação e especificações técnicas dos artigos ou informações complementares 

que se determinem úteis [5].  
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4.3. GESTÃO DE STOCKS 

São verificados, com regularidade, os níveis de stock de cada artigo, sendo solicitado o 

seu reaprovisionamento sempre que estes se encontrarem no stock mínimo estabelecido. 

A informação é passada ao Serviço de Aprovisionamento, que fica então responsável 

pela emissão da nota de encomenda e posterior envio aos fornecedores. Os 

medicamentos ou produtos farmacêuticos agregados à respetiva nota de encomenda, 

são em data oportuna, entregues no NF [5]. 

 

4.4. RECEÇÃO DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A entrega dos medicamentos e produtos farmacêuticos aos SF do SESARAM, E.P.E. é 

feita por fornecedores da própria RAM ou por um transitário, quando o respetivo 

fornecedor não tem representante na RAM. Qualquer encomenda a ser rececionada pelo 

TDT, em zona destinada ao efeito (anexo II), terá de vir acompanhada por uma fatura ou 

guia de remessa. Caso a encomenda esteja em conformidade, é assinada uma das 

cópias do documento, que fica na posse do funcionário da empresa fornecedora ou 

transitária, servindo de comprovativo de entrega. As restantes, original e duplicado, são 

então usadas pelos SF para registo informático, seguindo posteriormente para 

processamento na unidade de faturação.  

Como dito anteriormente, a receção e confirmação do estado da encomenda é da 

responsabilidade do TDT, que confirma se a nota de encomenda indexada ao 

fornecimento em causa corresponde à fatura/guia de remessa indicada. É conferido se os 

medicamentos e ou produtos farmacêuticos são os pretendidos, nas quantidades 

pretendidas, a dosagem e forma farmacêutica requerida, e ainda o lote e prazo de 

validade. No entanto, este procedimento acarreta algumas particularidades no que diz 

respeito aos [5]: 

1. Produtos de frio 

O TDT verifica se o transporte do produto foi o mais adequado, nomeadamente 

pela interpretação dos registos de temperatura de data loggers. Se não for 

detetada qualquer inconformidade, é dada a entrada no sistema informático e são 

prontamente acondicionados no frio. 
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2. Produtos derivados do plasma humano 

Para serem utilizados devem vir acompanhados de certificados de autorização de 

libertação de lote (ou nº CAUL) emitidos pelo INFARMED, I.P. Na sua ausência, 

estes produtos permanecem em quarentena enquanto é aguardado o respetivo 

certificado. Para uma maior comodidade neste processo, o INFARMED, I.P. já 

dispõe na sua plataforma, dos números CAUL autorizados, sendo que basta a sua 

confirmação. 

3. Produtos de Hemodiálise 

A receção dos produtos de hemodiálise é efetuada no próprio serviço de 

Hemodiálise, sendo efetuado apenas o registo informático nos SF, por um 

assistente administrativo. 

4. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

As encomendas vêm a acompanhadas de um documento que deverá ficar 

arquivado no NF por um prazo de 5 dias. 

 

4.5. ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

O armazenamento de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos é feito de modo 

a garantir a qualidade do medicamento, bem como a sua segurança e eficácia no 

momento da sua utilização (anexo III). É feito de acordo com as condições ideais de 

espaço, luz, temperatura e humidade, de acordo com as Boas Práticas [4].  

 

4.6. REDE DE FRIO 

Nos SF existe uma farmacêutica responsável pela implementação da adequada 

manutenção e monitorização das condições de temperatura e humidade, em todo o 

espaço físico da farmácia e nos próprios serviços clínicos. Com auxílio de uma vasta rede 

de equipamentos, é efetuado o registo diário da conformidade ou inconformidade da rede 

de frio, de modo a garantir, desta forma, as ideais condições de armazenamento. 

 

4.7. GASES MEDICINAIS 

De acordo com artigo nº149 do Decreto-Lei 176/2006, de 30 de Agosto, os gases 

terapêuticos ou medicinais são considerados medicamentos. Como tal, os gases 

medicinais são gases ou misturas de gases destinados a exercer uma atividade em 
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conformidade com a de um medicamento, sendo utilizados, per si ou como coadjuvantes, 

em terapias (como a oxigenoterapia), em anestesia, no alívio da dor, ou no tratamento de 

infeções respiratórias graves [6,7].  

Nos SF do SESARAM, E.P.E. existe um farmacêutico responsável pela aquisição, pela 

verificação das condições de armazenamento e pelas respostas às solicitações e 

requisições que lhe são propostas. 

 

- EXPERIÊNCIA PESSOAL- 

Durante a permanência neste setor, foi-me possível acompanhar grande parte do 

processo de gestão dos medicamentos nas várias etapas previamente descritas. Dada a 

especificidade e responsabilidade inerente a este setor, não me foi possível exercer 

funções de forma autónoma, mas foram-me elucidados os procedimentos.  

Tive ainda a oportunidade de tomar conhecimento do Formulário Hospitalar de 

Medicamentos Interno (FHMI) do SESARAM, E.P.E., do Manual de Boas Práticas de 

Farmácia Hospitalar e do Manual de Procedimentos Interno do SESARAM, E.P.E., fonte 

bibliográfica de inegável relevo para a elaboração deste relatório. Consultei ainda vários 

concursos públicos de aquisição de medicamentos e produtos de saúde. 

Por último, visitei o local onde estão armazenados os gases medicinais e como é que é 

feito todo o processo de aquisição, gestão, armazenamento e utilização dos mesmos, 

através da elucidação dos procedimentos descrito no Manual dos Gases Medicinais 

desenvolvido pelo farmacêutico responsável.  

 

5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é uma função vital e de maior 

visibilidade da atividade de farmácia hospitalar. Composta por procedimentos e circuitos 

próprios, torna disponível o medicamento ao doente, nas condições apropriadas, de 

modo a garantir o cumprimento da prescrição terapêutica [4]. Permite ainda que se 

minimizem erros relacionados com a própria medicação, como a troca de via de 

administração, erros de dosagem ou duplicação de terapêutica. A prescrição eletrónica, 

em substituição da manual, vem auxiliar o farmacêutico neste aspeto, tornando-se mais 

fácil a sua interpretação, diminuindo os erros a ela associada [4].  
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5.1. DISTRIBUIÇÃO A DOENTES EM REGIME DE INTERNAMENTO 

A. DISTRIBUIÇÃO EM DOSE UNITÁRIA INDIVIDUAL (DDU) 

A DDU consiste, sucintamente, no processo de distribuição de medicamentos de forma 

individual unitária, por doente, por toma e para um período de 24h, separadas em 

gavetas tetrapartidas onde se encontra descrito o nome do doente, o serviço de 

internamento e o número de cama [4,8].  

Este sistema de distribuição de medicamentos urge da necessidade de se conhecer o 

perfil farmacoterapêutico do doente, de maneira a diminuir o risco de interações entre 

medicamentos e aumentar a segurança da terapêutica do doente e do próprio 

medicamento no seu circuito. Permite, também, incutir mais correta e diretamente os 

custos ao utente e ao serviço, mas minimizando os desperdícios. Por último, mas não 

menos importante, permite reduzir o tempo que os enfermeiros dedicam à preparação da 

medicação, doente a doente, melhorando a qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados [4,8].  

A prescrição da medicação é feita em formato on-line, em plataforma específica, ou de 

forma manual em suporte de papel, e validada pelo farmacêutico responsável. É então 

elaborado o perfil farmacoterapêutico do doente e essa informação é enviada até ao 

Kardex® para que os TDT disponham, corretamente, a medicação como descrito 

anteriormente. Finalizado este processo, a medicação é entregue ao respetivo serviço [8]. 

Cada unidade de internamento que dispõe deste sistema de distribuição tem ainda um 

armário de composição limitada, adaptado às necessidades do serviço e elaborado entre 

Farmacêutico e Enfermeiro-Chefe, de modo a fazer face a circunstâncias que ocorram no 

período em que os SF se encontram encerrados. Os medicamentos do armário de 

urgência têm stocks fixos, sendo que a medicação utilizada durante esse período carece 

de posterior reposição, mediante o preenchimento, pelo enfermeiro, de um impresso 

interno (APR-25) [8].  

Este sistema de distribuição encontra-se implementado em serviços como a Cirurgia 

Geral, mas é desaconselhado a serviços como Bloco Operatório ou Urgência, pela 

exigência de stock permanente de medicamentos e produtos farmacêuticos 
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B. S ISTEMA DE REPOSIÇÃO POR NÍVEIS DE STOCK (RNS) 

Neste sistema de distribuição, existe a reposição de stocks nivelados [4] previamente 

acordados entre o farmacêutico e o enfermeiro-chefe ou diretor de serviço, na frequência 

estabelecida [8]. Esta reposição pode ser feita de forma total (RNS-T), onde o 

farmacêutico se desloca ao serviço, verifica stocks e faz a reposição integral dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos. É o sistema de RNS que permite uma maior 

intervenção do farmacêutico neste tipo de sistemas de distribuição. Quando a reposição é 

feita de um modo parcial (RNS-P), o farmacêutico desloca-se ao serviço, verifica stocks, 

mas apenas elabora a requisição e reposição de alguns produtos farmacêuticos, como 

desinfetantes ou corretivos da volémia. A reposição dos restantes artigos indexados ao 

serviço é da responsabilidade do enfermeiro-chefe [8]. 

 

5.2. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM REGIME DE 

AMBULATÓRIO 

A reconhecida evolução global e abrangente da tecnologia, em particular na área da 

medicina, permitiu grandes conquistas ao nível do medicamento e do equipamento na 

prática médica. Como tal, é hoje possível que um maior número de doentes possa 

cumprir com os seus tratamentos nos seus domicílios, com a comodidade que lhe é 

reconhecida e sem os riscos e custos inerentes ao internamento hospitalar. Devido a 

esse progresso no domínio da tecnologia e da indústria farmacêutica, certas patologias 

que se lhe reconheciam um caracter agudo e de elevada morbilidade e mortalidade, são 

hoje tidas como patologias crónicas tal é a elevada qualidade, segurança e eficácia dos 

tratamentos, permitindo qualidade de vida durante anos se a terapêutica for cumprida, 

como indicado pelo médico e farmacêutico [4].  

O sistema de distribuição de medicamentos em regime de ambulatório adveio da 

necessidade de um maior controlo em terapêuticas muito particulares, pela pertinência de 

assegurar a devida adesão ao regime terapêutico proposto, pela importância dos efeitos 

adversos que possam surgir e pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos 

ser de 100%, apenas se estes forem dispensados em ambiente hospitalar. A dispensa de 

medicamentos em regime de ambulatório também se reveste de grande interesse em 

casos de rutura de stock de medicamentos nas farmácias comunitárias. Para que tal 

aconteça, o doente deve apresentar a receita médica carimbada e assinada por três 

farmácias diferentes, nos SF do hospital [4].  
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No HNM, o serviço de ambulatório está repartido em dois locais, por razões logísticas e 

de espaço. Um compartilha as instalações do NF e o seu horário de funcionamento fixa-

se entre as 8h e as 20h. Aqui são prestados todos os serviços de distribuição em regime 

de ambulatório para todas as patologias veiculadas aos respetivos despachos, portarias e 

decretos-lei. No entanto, dada a falta de espaço destas instalações, à proximidade ao 

hospital de dia de Hemato-Oncologia e à especificidade que esta área apresenta, os 

medicamentos oncológicos são dispensados no serviço de ambulatório de Hemato-

Oncologia, num horário entre as 9h e as 16h [8]. 

Os medicamentos dispensados em regime de ambulatório encontram-se legalmente 

instituídos e enquadrados como medicamentos sujeitos a receita médica restrita, 

seguindo as condições apresentadas no ponto 1 do artigo nº118, do Decreto-Lei 

nº176/2006, de 30 de Agosto, igualmente conhecido como “Estatuto do Medicamento”. 

Encontram-se abrangidos por este sistema pacientes insuficientes renais crónicos e 

transplantados renais, pacientes com HIV/SIDA e/ou Hepatite C, doentes portadores de 

doença oncológica, entre outros [8].  

 

5.3. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL  

A distribuição dita tradicional surgiu como primeiro sistema de distribuição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos a nível hospitalar [4]. Atualmente, é usado no NF 

para satisfazer pedidos de medicação urgentes dos Serviços Clínicos e Centros de 

Saúde, mediante requisição urgente elaborada pelo enfermeiro. Na requisição, encontra-

se descrito o medicamento fazendo referência à DCI, dosagem, forma farmacêutica e a 

quantidade requerida. Uma vez satisfeito o pedido urgente pelo TDT e conferido pelo 

farmacêutico, a medicação é colocada numa área reservada a este tipo de pedidos, 

aguardando levantamento pelo Assistente Operacional do respetivo Serviço [8].  

 

5.4. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE MEDICAMENTOS 

No HCF existe um sistema de distribuição de medicamentos automático, denominado 

Pyxis®, que visa suprir as necessidades, urgentes e não urgentes, em determinados 

serviços como o Bloco Operatório, Urgência, Serviço de Pediatria e no Hospital dos 

Marmeleiros, e respetivos serviços.  

A implementação do sistema Pyxis® veio substituir a disposição da medicação em 

armários convencionais, permitindo um maior controlo e vigilância do stock de 
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medicamentos e uma redução dos erros associados à sua administração. O farmacêutico 

responsável por cada um desses serviços tem a seu cargo a manutenção dos níveis de 

stock da Pyxis® e a atribuição dos níveis de acesso à mesma. As Pyxis® podem ser 

geridas remotamente, com o auxílio de um programa informático, que se encontra no 

computador nas estações de trabalho das quatro pessoas responsáveis pelos serviços 

clínicos que detêm este tipo de sistema.  

 

5.5. DISTRIBUIÇÃO AOS CUIDADOS PRIMÁRIOS (CP) 

Como já referido, o NF é responsável pelos SF de todo o SESARAM, E.P.E., e isso inclui, 

não só a distribuição aos serviços clínicos dos hospitais que dele fazem parte, mas 

também a todos os centros de saúde que compõem a rede de Cuidados Primários 

integrada no Serviço de Saúde da RAM. Alguns deles apresentam vertente de serviço de 

urgência e/ou internamento [8]. 

O farmacêutico responsável pela distribuição aos CP tem dias pré-definidos de envio dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, via requisição normal elaborada mensalmente, 

por enfermeiros de cada centro de saúde. As exceções a este procedimento são as 

requisições urgentes, que são satisfeitas em tempo conveniente, e a frequência com que 

são elaboradas as requisições pelos enfermeiros do Centro de Saúde do Porto Santo, 

que apresenta uma periodicidade quinzenal. A par da sua frequência, o transporte para o 

referido Centro de Saúde é também alternativo, realizando-se por via marítima ou aérea.  

De referir ainda que os medicamentos e produtos farmacêuticos que constam das 

respetivas requisições elaboradas pelos CP é bastante característica, assumindo grande 

prevalência as vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação, os anticontracetivos 

orais prescritos no âmbito das consulta de planeamento familiar e medicamentos e 

produtos farmacêuticos destinados a cuidados de enfermagem prestados nos centros de 

saúde.  

 

- EXPERIÊNCIA PESSOAL –  

A passagem pelo setor da Distribuição foi a de maior duração e a que mais me agradou. 

Durante cerca de três semanas, tive o privilégio de contactar com cada um dos serviços 

hospitalares, e respetivos profissionais, e acompanhar os processos de reposição de 

medicamentos e produtos de saúde em todos eles.  
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Tive ainda a oportunidade de tomar conhecimento da realidade de outras instituições que 

compõem o SESARAM, E.P.E., nomeadamente, o HM, o HJA e a Unidade de 

Internamento de Longa Duração – Atalaia LivingCare, deslocando-me aos próprios locais.  

Durante estas respetivas três semanas executei, livremente, o registo informático dos 

medicamentos a serem repostos após as visitas aos serviços hospitalares designadas 

para o efeito, e executei, após a elaboração pelos TDT, a verificação da medicação e 

produtos farmacêuticos e de saúde a ser reposta.  

Foi também possível acompanhar de perto todo o circuito percorrido pelos psicotrópicos e 

estupefacientes, com um maior foco na sua dispensa e respetivas condições a ela 

anexada. Com acompanhamento da farmacêutica responsável, executei os 

procedimentos de dispensa destes medicamentos aos enfermeiros-chefe que, com 

regularidade, se dirigem aos SF ou que, por correio interno, solicitavam a sua requisição 

para posterior dispensa aos centros de saúde que compõe os Cuidados Primários da 

Região.  

 

6. MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO RESTRITIVA 

 

Fazem parte deste grupo, medicamentos que carecem de legislação especial no âmbito 

da sua utilização. Incluem-se neste grupo os estupefacientes e psicotrópicos, os 

Hemoderivados, os antibióticos de reserva, os citotóxicos e medicamentos que não 

constem do formulário hospitalar [4].  

 

6.1. ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Este tipo de medicamentos é uma grande mais-valia na terapêutica moderna. No entanto, 

devido às consequências da sua incorreta utilização, estão sujeitos a um rigoroso 

controlo de distribuição e utilização, estando sobre a alçada do IA-Saúde, IP-RAM, na 

região autónoma. 

Os estupefacientes e psicotrópicos devem, por legislação imposta, encontrar-se em cofre 

fechado, de acesso restrito a farmacêuticos. Devem ainda ter a seu cargo um 

farmacêutico designado e responsável por todo o processo desde o controlo da 

prescrição e administração, e pelo registo, no programa informático e através da 

compilação de arquivos, de entradas, saídas e/ou devoluções de acordo com as 

exigências regulamentares [4].  
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Os estupefacientes e psicotrópicos são requisitados ao SF em modelo próprio, onde 

deverá constar a designação ou código do serviço a que se destina e o número da 

requisição, informações úteis para a necessária rastreabilidade. Deverá ainda constar do 

documento, a designação, legível, do medicamento em DCI, com a respetiva dosagem, 

forma farmacêutica e quantidade prescrita. Informações referentes ao doente são 

também necessárias, como o nome do doente e a cama onde o mesmo se encontra. O 

documento deve ser datado e assinado pelo requerente. Nos SF, o farmacêutico 

responsável recebe a requisição e depois de a validar, entrega ao enfermeiro-chefe, em 

mão, a respetiva medicação [8].  

 

6.2. HEMODERIVADOS 

Definidos pelo Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto, os Hemoderivados, ou 

medicamentos derivados sangue ou plasma, são “medicamento preparados à base de 

componentes do sangue, nomeadamente a albumina, os concentrados de fatores de 

coagulação e as imunoglobulinas de origem humana.” [6] 

Para a sua utilização, é necessária a sua requisição via impresso próprio, onde são 

registados o número do registo, informação relativa ao doente, o nome do medicamento, 

a dose, o lote e o laboratório [8]. Este tipo de medicamentos tem que vir acompanhados 

do respetivo Certificado de Libertação de Lote ou, mais recentemente, do número do 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) que lhe pertence, sendo que 

esse número e as respetivas condições de utilização podem acompanhar o medicamento 

ou podem ser consultados num portal do site do INFARMED, I.P [4]. Na falta desta 

documentação, os medicamentos são dispostos em quarentena, aguardando que a 

mesma se faça cumprir, tal como previamente abordado aquando do processo de 

receção dos mesmos. 

Para além deste impresso próprio exigido pelo INFARMED, I.P., a certos medicamentos é 

exigida a justificação clínica da prescrição, preenchida devidamente pelo médico 

prescritor. Se para certos casos, a justificação pode estar incluída nas chamadas “opções 

de primeira linha” de tratamento, podem surgir situações em que tal não se verifique e 

que seja necessário submeter a avaliação pela CFT.  
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6.3. ANTIBIÓTICOS DE RESERVA 

Os antibióticos de reserva são uma constante em todos os hospitais. Embora a escolha 

destes seja feita tendo em conta o perfil nosocomial de cada um, é imperativa a sua 

presença de forma a combater eficazmente as infeções hospitalares e evitar a criação e 

propagação de resistências aos antimicrobianos.  

A requisição para o uso deste tipo de medicamentos é sempre acompanhada de 

justificação clínica. Nela deverá constar o nome do paciente, o serviço e característica da 

infeção. Deve também, tanto quanto possível, fazer-se acompanhar de um antibiograma.  

A requisição é submetida à avaliação da CFT que aprova o pedido ou sugere a 

adequação do protocolo de tratamento empírico.  

 

6.4. MEDICAMENTOS EM REGIME DE ENSAIOS CLÍNICOS 

A realização de Ensaios Clínicos é imprescindível no desenvolvimento de medicamentos 

e no desenvolvimento da sua AIM. São estudos conduzidos no Homem com o objetivo de 

avaliar perfis farmacodinâmicos, farmacocinéticos e de segurança, e proporcionando a 

quem deles beneficia, a possibilidade de tratamentos inovadores.  

Estes ensaios são autorizados pelo INFARMED, I.P. e regulados, a nível nacional, pelo 

Decreto-lei nº 21/2014, de 16 de Abril. O farmacêutico hospitalar tem um papel 

importante na realização destes ensaios, sendo o mediador fulcral entre a indústria que 

desenvolve o medicamento e o paciente que dele beneficia. Como tal, o farmacêutico 

deve respeitar a devida confidencialidade do tratamento e do paciente a que o mesmo se 

destina, responsabilizar-se pelo correto armazenamento e distribuição, com atenção 

redobrada a produtos de frio. Nestes casos, acresce-lhe a tarefa de registar, diariamente, 

a temperatura a que se encontram armazenados este tipo de medicamentos [8]. 

 

- EXPERIÊNCIA PESSOAL - 

Tive também a oportunidade de me inteirar e poder acompanhar o ensaio-clínico que, à 

data, estava a decorrer. 
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7. FARMACOTECNIA 

 

De entre as variadas responsabilidades do farmacêutico, “incumbe à profissão 

farmacêutica prover medicamentos à população, responsabilidade que inclui, 

naturalmente, a sua preparação” [9]. Desta nota introdutória ao Decreto-Lei n.º 95/2004, 

de 22 de Abril, reside grande parte do fascínio da atividade farmacêutica, que desde o 

reconhecimento do papel do Boticário durante o reinado de D. Afonso V, viram no 

boticário e vêm no farmacêutico um especialista do medicamento e da sua produção, 

desde a seleção das matérias-primas à manipulação de preparados oficinais e fórmulas 

magistrais, preparadas em farmácia de oficina ou nos serviços hospitalares.  

É com esta competência que no setor de Farmacotecnia se preparam medicamentos 

manipulados estéreis e não-estéreis, que surjam ou não de necessidades específicas e 

individuais de certos doentes [4]. Embora a realidade atual de produção de medicamentos 

manipulados a nível hospitalar não seja a mesma do que sucedia há vinte ou trinta anos 

atrás, o rigor na preparação de medicamentos seguros e eficazes mantém-se o mesmo. 

Os preparados farmacêuticos atualmente realizados em ambiente hospitalar podem 

resumir-se a [4,10]: 

- Preparações não estéreis 

- Preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas 

- Preparações que satisfaçam necessidades específicas, como por exemplo, as fórmulas 

pediátricas 

- Reembalagem de doses unitárias sólidas 

O sector de farmacotecnia do HCF compreende a sala destinada às preparações não-

estéreis, ou Sala de Farmacotecnia e a Unidade de Misturas Intravenosas (UMIV).  

 

7.1. REEMBALAMENTO 

O reembalamento surge, em primeira instância, da necessidade de se fazer cumprir a 

DDU. Na maioria das formas farmacêuticas orais, os medicamentos estão 

acondicionados em blisters que agregam várias unidades. Quando não é possível o seu 

correto fracionamento, ou seja, em casos em que não é possível que cada unidade tenha 

descrito o nome do medicamento, a dosagem, o lote e o prazo de validade, procede-se 
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para o reembalamento [4]. O reacondicionar dos medicamentos pode também ser útil em 

casos em que é necessário reajustar a dose (anexo V).  

Embora este seja um método recorrente e muito eficaz para que se faça cumprir a DDU, 

é necessário ter em conta um fator importante: os medicamentos desblisterados 

apresentam um prazo de validade inferior ao descrito no blister, não podendo esse 

mesmo prazo de validade ser superior a 25% do que o indicado. No caso de este valor 

ser superior a seis meses, dever-se-á adotar um prazo de validade máximo de seis 

meses [10].  

 

7.2. PREPARAÇÕES NÃO-ESTÉREIS  

Os medicamentos manipulados não estéreis são produzidos na sala de farmacotecnia, 

dotada de equipamento e utensílios adequados ao efeito (anexo VI), decorrendo de 

receita médica ou segundo indicações compendiais, geralmente farmacopeias ou 

formulários galénicos [4]. Dentro das preparações não-estéreis mais comuns preparadas 

no HCF encontram-se suspensões, soluções cutâneas, xaropes e papéis 

medicamentosos.  

A composição das formulações não-estéreis fica a cargo dos TDT, com supervisão do 

farmacêutico. Este elabora a ficha de preparação a entregar ao TDT, com o procedimento 

de manipulação, o nº de lote e prazo de validade do preparado final. Depois de elaborado 

o medicamento, e de este estar devidamente rotulado e a ficha de produção devidamente 

preenchida com os reagentes e matérias-primas utilizadas, e os respetivos números de 

lote, é elaborada a nota de produção [10]. 

 

7.3. PREPARAÇÕES ESTÉREIS 

Os preparados estéreis são elaborados na UMIV do setor de farmacotecnia. De entre as 

preparações estéreis mais comuns, são preparadas pelos SF do HCF misturas 

intravenosas, bolsas de nutrição parentérica, anticorpos monoclonais e colírios. A técnica 

exige condições de assépsia, e como tal, os procedimentos laboratoriais são executados 

em Câmara de Fluxo Laminar Horizontal (CFLM) (anexo VII), que confere a proteção da 

preparação, mas não assegura a proteção do operador. Aliás, é justamente pelo facto de 

os SF apenas terem ao seu dispor a CFLM que não são manipulados os medicamento 

citotóxicos. Este procedimento é levado a cabo por enfermeiros especialistas na Unidade 

de Hemato-Oncologia, numa sala que dispõe de todas as condições para o efeito, 
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nomeadamente a Cãmara de Fluxo Laminar Vertical requerida para este tipo de 

manipulação.  

 

- EXPERIÊNCIA PESSOAL - 

O setor da Farmacotecnia é, também ele, revestido de grande importância e de diversas 

particularidades. Durante a minha passagem por este setor, foi-me possível acompanhar 

o processo de preparação dos medicamentos, quer estéreis e não-estéreis, e o 

reembalamento de alguns deles. De entre as preparações estéreis, destaco a preparação 

de anticorpos monoclonais, que pelo seu valor e pelas suas singularidades, requerem 

muitos cuidados. Destaque ainda para as bolsas de nutrição parentérica, especialmente 

aquelas destinadas a recém-nascidos prematuros, que dada à fragilidade e à idade a que 

as mesmas se destinam, requerem especial atenção.  

 

8. CENTRO DE INFORMAÇÃO DO MEDICAMENTO 

 

O Centro de Informação do Medicamento (CIM) urge da necessidade da crescente 

complexidade, quantidade e diversidade de medicamentos disponíveis à prática clínica e 

das dúvidas que daí podem advir. Como tal, o farmacêutico como profundo conhecedor 

do medicamento, desempenha no CIM um papel esclarecedor, fornecendo informação 

objetiva e em tempo útil de modo a solucionar algum problema que possa surgir [4,11]. 

Deve estar munido de equipamento e de bibliografia adequada e atualizada de forma a 

prestar os esclarecimentos corretos e fidedignos a qualquer profissional de saúde do 

SESARAM, E.P.E. ou das unidades/instituições de saúde presentes na Região.  

O CIM encarrega-se ainda de partilhar, em “pasta” informática partilhada na rede dos SF, 

todas as dúvidas que são registadas para que, se a mesma dúvida for colocada 

novamente, ser fácil consultar o registo da primeira vez em que a dúvida se colocou e 

que esclarecimento foi prestado [11].  

No CIM, em conjunto com a colega estagiária, tive a oportunidade de esclarecer e 

solucionar duas questões que nos foram propostas, que se encontram descritas no anexo 

VIII. Elaboramos ainda o documento das respetivas consultas, supervisionado e 

aprovado pela farmacêutica responsável.  
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9. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Os medicamentos, mesmo antes de serem reconhecidos como tal, sempre foram um 

recurso muito valioso no tratamento ou profilaxia de alguma alteração ao estado de 

completo bem-estar físico, mental ou social que pudesse por em causa a saúde plena de 

um paciente. No entanto, apesar da inegável importância dos medicamentos incluídos 

nos planos terapêuticos, estes não estão isentos de riscos, de efeitos secundários e de 

outras reações adversas a eles associadas. É esta associação, cada vez mais presente, 

entre o uso de medicamentos e o despoletar de reações adversas medicamentosas que, 

na década de 1950, leva à criação do registo de reações adversas a medicamentos e à 

publicação do tratado de Reações Adversas [12]. O conceito de “Farmacovigilância” surgiu 

pouco depois. Contempla, citando a OMS, o “conjunto de procedimentos de deteção, 

registo e avaliação das reações adversas a medicamentos, para a determinação da sua 

incidência, gravidade e relação de casualidade…, com o objetivo último da prevenção”.  

Em Portugal, em 1992, foi criado o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), ao 

abrigo do despacho normativo nº107/92. O SNF funciona em articulação com entidades 

competentes europeias, nomeadamente os outros SNF dos restantes estados-membros, 

o Centro de Monitorização de Medicamentos da OMS e a Agência Europeia do 

Medicamento. Compreende a colaboração de quatro valências úteis na recolha, 

validação e avaliação das reações adversas a medicamentos, sendo elas os Titulares de 

AIM de medicamentos em Portugal, que por lei lhe é exigida, as Unidades Regionais de 

Farmacovigilância, as Instituições e os Profissionais de Saúde que dela fazem parte [13].  

Nos SF do SESARAM, E.P.E. existe uma farmacêutica responsável por esta área, que na 

maioria dos casos, se limita a dar a conhecer a todos os farmacêuticos e aos serviços 

clínicos, os alertas de qualidade e de segurança emitidos pelo INFARMED, I.P. ou 

qualquer laboratório que os emita. Estes mesmos alertas são posteriormente arquivados 

em pasta própria, disponíveis para fácil consulta. 

 

10. TEMA DESENVOLVIDO 

 

Foi-me solicitado, em conjunto com a colega estagiária, um trabalho de pesquisa sobre 

os Medicamentos Biossimilares. O mesmo foi apresentado a toda a equipa de 

farmacêuticos, no dia 27 de Abril, numa apresentação em PowerPoint (anexo IX), com 

uma duração aproximada de 40 minutos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Impresso de solicitação de AUE 
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Anexo II – Zona destinada à receção dos medicamentos 

 

 

Anexo III – Armazém de medicamentos e de corretores da volémia 
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Anexo IV – Zona de distribuição 
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Anexo V – Máquina de Reembalamento 

 

 

 

Anexo VI – Zona do laboratório de preparações não-estéreis 
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Anexo VII – Câmara de Fluxo Laminar Horizontal da UMIV 
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Anexo VIII – Consulta do CIM sobre a possibilidade de administração de Ácido Fólico, numa 

paciente clinicamente delicada 
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Anexo IX – Trabalho elaborado em conjunto com a Taíssa Franco, colega estagiária do MICF.  

 

 

 

 

 



   

31 

 

 

 

 

 



   

32 

 

 

 

 

 



   

33 

 

 

 

 

 



   

34 

 

 

 

 

 



   

35 

 

 

 

 

 



   

36 

 

 

 

 

 



   

37 

 

 

 

 

 



   

38 

 

 

 

 

 



   

39 

 

 

 

 

 



   

40 

 

 

 

 

 



   

41 

 

 

 

 

 



   

42 

 

 

 

 

 



   

43 

 

 

 

 

 



   

44 

 

 

 

 

 



   

45 

 

 

 

 

 



   

46 

 

 

 

 

 



   

47 

 

 

 

 

 



   

48 

 

 

 

 

 



   

49 

 

 

 

 

 



   

50 

 

 

 

 

 



   

51 

 

 

 

 

 



   

52 

 

 

 



   

1 

 

 


