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Resumo  

O presente relatório ilustra os quatro meses de estágio curricular passados em contexto 

de farmácia comunitária. O estágio decorreu na Farmácia São Martinho (FSM), do dia 1 de 

novembro ao dia 28 de fevereiro, sob a orientação da Dra. Paula Fernandes. 

O estágio curricular surge no culminar do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e é uma das etapas com mais impacto na formação dos futuros Farmacêuticos. 

É nesta altura que nós, estudantes de Ciências Farmacêuticas, entramos em contato com a 

realidade que representa a nossa futura vida profissional. É também nesta fase que temos a 

oportunidade de consolidar os conhecimentos científicos adquiridos ao longo de todo o percurso 

académico e ainda de adquirir novas competências.  

Este relatório compila, na primeira parte, a descrição de todas as atividades 

desenvolvidas no estágio bem como a descrição teórica de toda a logística inerente à farmácia 

comunitária no seu todo. A segunda parte do relatório descreve os projetos que desenvolvi no 

período de estágio. 

No primeiro dia de estágio foi-me dada a conhecer toda a equipa de profissionais da 

FSM, na qual me senti imediatamente integrada. Além disso, foi-me apresentado todo o espaço 

físico da farmácia. No primeiro mês de estágio, as atividades por mim desenvolvidas foram as 

seguintes: contato com grande parte dos medicamentos existentes na FSM e leitura dos 

respetivos folhetos informativos, contato com o vasto leque de produtos cosméticos, 

armazenamento dos medicamentos num Robot automatizado, gestão de stock, elaboração e 

receção de encomendas, assim como outras atividades relacionadas com a vertente comercial 

de uma farmácia. No segundo mês de estágio, além de dar continuidade a algumas das funções 

que me foram dadas no primeiro mês, tive o meu primeiro contato com o atendimento ao balcão, 

comecei a realizar testes bioquímicos e a participar em formações. Durante as 2 primeiras 

semanas observei o atendimento feito pelos profissionais da FSM. Nas últimas duas semanas 

do segundo mês de estágio, comecei a fazer atendimento ao balcão com supervisão de um 

farmacêutico. A partir do terceiro mês de estágio fiz atendimento ao balcão e aconselhamento 

farmacêutico já sem supervisão. Esta última fase foi um pouco difícil, mas compensadora. Foi a 

fase em que pude pôr em prática todo o conhecimento adquirido até à data. 
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1. Introdução 

A farmácia comunitária é a principal área de intervenção do Farmacêutico em Portugal, 

sendo fundamental para a manutenção e promoção do bem-estar e saúde da população. 

O Farmacêutico é o principal elo de ligação entre o utente e os serviços de saúde, 

assumindo um papel muito importante. Como agente de saúde pública e especialista do 

Medicamento, o Farmacêutico tem o dever de promover a adesão à terapêutica bem como o uso 

responsável e correto do Medicamento, disponibilizando toda a informação necessária aquando 

do atendimento e aconselhamento ao balcão. Por todos os motivos anteriormente referidos, o 

Farmacêutico deve manter-se atualizado durante toda a vida profissional, de modo a transmitir a 

informação correta ao utente, bem como estar a par de toda a evolução da indústria farmacêutica.  

A FSM, local onde decorreu o estágio, situa-se na freguesia de São Martinho, na Região 

Autónoma da Madeira (RAM). Na área circundante existem escolas, clínicas médica e 

estabelecimentos comerciais, o que confere à farmácia uma elevada procura diária. A FSM 

dispõe de cinco balcões de atendimento ao público e de dois gabinetes de atendimento para um 

atendimento privado, confidencial e personalizado: um para consultas de diversas 

especialidades (Podologia, Ortopedia, entre outras) e outro para a medição de parâmetros 

bioquímicos e para administração de vacinas não incorporadas no Plano Nacional de Vacinação.  

A FSM integra uma equipa de trabalho responsável e empenhada em assegurar o bom 

funcionamento da mesma, demonstrando um grande espírito de entreajuda. 

Na Tabela 1 encontra-se o cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio 

profissionalizante na FSM. 

Tabela 1: Cronograma do estágio profissionalizante na Farmácia São Martinho 

 
Novembro 
de 2017 

Dezembro 
de 2017 

Janeiro 
de 2018 

Fevereiro 
de 2018 

✓ Integração na equipa 
✓ Conhecimento do espaço 

físico da farmácia; 

    

✓ Receção de encomendas; 
✓ Armazenamento dos 

medicamentos no Robot; 

    

✓ Observação do 
atendimento ao balcão; 

✓ Atendimento ao balcão 
com supervisão; 

    

✓ Atendimento ao balcão e 
aconselhamento 

farmacêutico; 

    

✓ Realização de testes 
bioquímicos; 

    

✓ Preparação de um 
manipulado; 

    

✓ Participação em 
formações. 
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2. Gestão da farmácia 

2.1. Sistema informático 

O sistema informático (SI) utilizado pelas farmácias portuguesas, em geral, é o 

SIFARMA2000®. A FSM não se encontra incluída neste grupo de farmácias, pelo que utiliza não 

o sistema anteriormente mencionado, mas o 4DigitalCare®. 

O 4DigitalCare®, à semelhança do SIFARMA2000®, constitui um SI multifuncional que 

permite aos profissionais executar uma série de procedimentos, nomeadamente, verificar e gerir 

stocks (definir stock máximo/mínimo, verificar quantidades existentes em tempo real, etc), efetuar 

encomendas diretamente aos fornecedores, registar a entrada de encomendas, efetuar 

devoluções, efetuar a venda de produtos com alteração de stock imediata, permitir a 

automatização de comparticipações, portarias e despachos, controlar os prazos de validade, 

controlar o movimento de psicotrópicos e estupefacientes, aceder à ficha de cada produto onde 

se encontra descrita toda a informação relevante (desde as indicações terapêuticas, à posologia, 

aos possíveis efeitos adversos, ao stock existente, etc.) que garante que a medicação é 

dispensada de forma segura, etc. Em suma, este SI permite executar uma série de tarefas 

inerentes à farmácia comunitária no seu todo, desde a gestão, à dispensa de medicação, entre 

outras tarefas. 

Cada profissional que trabalha na FSM tem um nome de utilizador e uma palavra-passe 

para aceder ao 4DigitalCare®. 

 A meu ver, o 4DigitalCare® é uma mais-valia para a FSM, pois trata-se de um SI que 

oferece um vasto leque de funcionalidades que garante a boa gestão da farmácia. Além disso 

considero-o um sistema muito intuitivo e de utilização simples. 

 

2.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é um procedimento deveras importante no que diz respeito ao bom 

funcionamento de qualquer farmácia.  

O stock de uma farmácia compreende o conjunto de todos os produtos existentes na 

farmácia em tempo real, passíveis de serem dispensados. 

O 4DigitalCare® permite aos profissionais que trabalham na FSM verificar o stock em 

tempo real bem como consultar as vendas diárias, mensais ou anuais realizadas. Na ficha de 

cada produto estão definidos quer o respetivo stock mínimo quer o respetivo stock máximo. Desta 

forma, sempre que o stock de um determinado produto se encontra abaixo do stock mínimo 

definido é feita uma encomenda ao fornecedor para assim garantir-se o stock mínimo 

estabelecido para o produto. 

Como fruto desta gestão de stock, estabelecer-se-á um equilíbrio entre o que é 

encomendado e o que é dispensado, que assegurará o cobrimento das necessidades dos 

utentes e contribuirá para uma melhor viabilidade financeira da farmácia. 

 No contexto de farmácia comunitária, uma boa gestão obriga a uma análise de vários 

fatores, desde a localização da farmácia, aos hábitos de prescrição médica da região, às 
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oscilações sazonais, à publicidade nos meios de comunicação social, à rotatividade dos 

produtos, ao poder de compra dos clientes que frequentam a farmácia, entre outras variáveis. 

 

2.3. Encomendas 

Na FSM as encomendas são feitas ao fim da tarde, diariamente, através do SI. O próprio 

SI gera uma proposta de encomenda que é depois validada por um colaborador da farmácia, 

tendo em conta o stock existente, os stocks mínimos de cada produto e a rotatividade dos 

mesmos. Havendo necessidade, o colaborador da farmácia pode ajustar as quantidades a serem 

encomendadas. 

Em casos de urgência, os fornecedores (Centro Farmacêutico, EntregaFarma, 

Farmadeira, G-Med, etc.) são contatados diretamente por telefone pelos profissionais que 

trabalham na farmácia, com o objetivo de cobrir as necessidades dos utentes no período de 

tempo mais curto possível. 

Para encomendar medicamentos que se encontram esgotados ou que tenham uma 

disponibilidade reduzida na RAM, a FSM recorre a um fornecedor localizado em território 

continental, a Alliance Healthcare. 

 

2.4. Receção de encomendas  

Na FSM, as encomendas solicitadas aos fornecedores são entregues ao longo da 

manhã. Juntamente com as encomendas é entregue a respetiva guia de remessa ou fatura, 

sempre em duplicado, onde se encontra descrito um conjunto de informações (identificação da 

farmácia e do fornecedor, número da fatura, quantidades pedidas e as que foram efetivamente 

enviadas para a farmácia, o preço líquido, o preço de venda ao público (PVP), descontos 

adicionais e o custo total da encomenda). Logo após a receção de uma encomenda, os produtos 

que exigem condições especiais de armazenamento, como os produtos de frio, são 

imediatamente conferidos e diretamente colocados no frigorífico de forma a garantir a viabilidade 

dos mesmos.  

A entrada das encomendas é feita informaticamente através do 4DigitalCare®. Nesta 

fase é feita a conferência das quantidades pedidas versus recebidas, dos prazos de validade, 

das margens associadas, do PVP e do preço líquido. Os produtos de robot são posteriormente 

colocados no robot um a um. Após o procedimento inerente à receção de uma encomenda ser 

dado por concluído, as faturas são anexadas em dossier próprio. 

No ato de entrega de psicotrópicos e estupefacientes, este tipo de medicação faz-se 

acompanhar da fatura e ainda das respetivas guias de requisição e número correspondente, 

devidamente assinadas e autenticadas. Todas as guias de requisição de psicotrópicos e 

estupefacientes devem ser arquivadas na farmácia durante, pelo menos, 3 anos1.  
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2.5. Marcação de preço 

Enquanto os medicamentos comparticipados têm preço fixo gravado na embalagem 

primária, os medicamentos de venda livre (produtos de dermocosmética, produtos de 

puericultura, entre outros) estão sujeitos a marcação de preço nas farmácias. 

No caso dos medicamentos comparticipados, é a entidade reguladora que define os 

preços que são gravados na embalagem ao abrigo da Lei n.º 25/2011, de 16 de junho2. O PVP 

de um medicamento, segundo o Decreto-lei nº. 65/2007, de 14 de março3, depende de vários 

fatores, nomeadamente, do preço de venda ao armazenista, da margem de comercialização do 

distribuidor grossista, da margem de comercialização do retalhista, da taxa sobre a 

comercialização dos medicamentos e do imposto sobre o valor acrescentado. 

Como mencionado anteriormente, os produtos cujo PVP não se encontra gravado na 

embalagem primária (medicamentos de venda livre, produtos de dermocosmética, produtos de 

uso veterinário, etc.) têm de passar por um procedimento de marcação de preço nas farmácias. 

O preço destes produtos é determinado tendo em conta o preço de custo, as margens de lucro 

estipuladas pela farmácia e o respetivo imposto sobre o valor acrescentado em vigor.  

Podem ocorrer alterações de preço dos produtos em stock. Quando ocorrem essas 

alterações são impressas novas etiquetas com o preço alterado e os produtos são novamente 

marcados. 

 

2.6. Armazenamento 

Após a receção e conferência dos produtos segue-se o armazenamento dos mesmos. 

Dependendo do tipo do produto pode, ou não, ser exigido o cumprimento de condições especiais 

de armazenamento e conservação.  

Produtos termolábeis, como as insulinas, vacinas, entre outros, devem ser armazenados 

no frigorífico imediatamente após a sua receção, pois a sua viabilidade depende do 

armazenamento e conservação a temperaturas entre os 2-8ºC.  

Os restantes produtos devem ser armazenados em condições de temperatura e 

humidade inferiores a 25ºC e 60% respetivamente, num local com luminosidade e ventilação 

adequadas. 

O armazenamento de produtos é efetuado de acordo com o princípio de gestão de stocks 

“First Expire, First Out”. Segundo este princípio, o produto que deve sair em primeiro lugar é 

aquele que está mais próximo do fim do seu prazo de validade. Assim sendo, os produtos com 

prazo de validade mais longo são sempre colocados atrás dos produtos com prazo de validade 

mais curto para que os últimos sejam dispensados em primeiro lugar. 

 

2.7. Controlo de prazos de validade 

 O 4DigitalCare® facilita esta tarefa de controlo, pois, sempre que são rececionados 

produtos na FSM, os prazos de validade são meticulosamente registados no SI, ficando a 

validade associada às respetivas fichas dos produtos. Quando existem produtos cujos prazos de 
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validade estão prestes a expirar, o SI dá o alerta e é emitida, mensalmente, uma lista desses 

produtos automaticamente. 

 Com a ajuda dessa lista, os prazos de validade são verificados manualmente, produto a 

produto. Quando assim se justificar, os produtos são retirados de stock e posteriormente 

devolvidos aos fornecedores através de uma nota de devolução. 

 

2.8. Devoluções 

 Efetua-se uma devolução quando, por exemplo, as embalagens dos produtos se 

encontram danificadas, se verifica uma não conformidade no produto/embalagem, há troca de 

produtos por lapso, as entidades responsáveis ordenam a recolha do produto e quando o prazo 

de validade está prestes as expirar. Para tal, é emitida uma nota de devolução, em duplicado, 

onde se descreve o motivo da devolução. O documento original é enviado ao fornecedor 

juntamente com o produto a devolver e o documento duplicado é arquivado na farmácia. 

 

3. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos constitui a principal atividade exercida pelos farmacêuticos 

em contexto de farmácia comunitária e consiste na cedência de medicamentos aos utentes quer 

mediante prescrição médica quer mediante aconselhamento farmacêutico. No ato da dispensa 

de medicamentos o farmacêutico dá apoio ao utente, prestando esclarecimentos e fornecendo 

toda a informação que julgue pertinente. O farmacêutico promove o uso responsável dos 

medicamentos, podendo o utente, desta forma, tirar melhor partido da terapêutica sem correr 

riscos que possam resultar do uso incorreto dos medicamentos4. 

Os medicamentos para uso humano são classificados em medicamentos sujeitos a 

receita médica e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 A legislação portuguesa define como medicamentos sujeitos a receita médica todos os 

medicamentos que possam constituir risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, caso 

não haja monitorização médica, possam constituir um risco quando utilizados frequentemente ou 

em grandes quantidades para fins diferentes daqueles que são indicados, possuam substâncias 

cuja atividade e reações adversas sejam indispensáveis aprofundar, e, por último, que se 

destinem à administração parentérica5,6. 

 

3.1.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Estes medicamentos carecem de receita médica especial nos termos do Decreto-Lei 

nº15/93, de 22 de janeiro7, pois ao serem classificados como Estupefacientes significa que estes 

medicamentos geralmente provocam habituação e os seus efeitos são a supressão da dor e 

alterações do sistema nervoso, tendo consequências nocivas para a saúde tanto a nível físico 

como mental. Os Psicotrópicos são substâncias medicamentosas que atuam sobre o psiquismo, 
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sem distinção entre os seus efeitos estimulantes e depressivos, pelo que também carecem de 

receita médica especial.  

Devido às características já mencionadas destas substâncias, a dispensa deste tipo de 

medicação exige um controlo e cuidado redobrados. No ato da dispensa de Estupefacientes e 

Psicotrópicos, o 4DigitalCare® emite automaticamente um campo de preenchimento obrigatório, 

onde deve registar-se uma série de informações (nome do médico prescritor, nome do cidadão 

a que se destina, respetiva morada, o medicamento em questão, nome do cidadão adquirente e 

respetiva morada, número e data de emissão do cartão único do adquirente, idade do adquirente 

e número da receita médica). 

 As farmácias portuguesas são obrigadas a registar todas as entradas e saídas de 

Estupefacientes e Psicotrópicos. Mensalmente, são emitidos dois documentos, um com as 

entradas e o outro com as saídas, os quais são enviados ao INFARMED juntamente com os 

duplicados de todas as receitas médicas aviadas durante todo mês, que no fundo comprovam e 

justificam, como exigido, a saída deste tipo de medicação da farmácia. Além disso, de três em 

três meses, são emitidos dois documentos com os registos de entrada e saída de 

Estupefacientes e Psicotrópicos. Um dos documentos é enviado ao INFARMED e o outro 

arquivado na farmácia. Também é exigido que, durante pelo menos 3 anos, seja arquivada na 

farmácia uma reprodução em papel ou em suporte informático das receitas dispensadas 

contendo Estupefacientes e Psicotrópicos. 

 

3.1.2. Medicamentos manipulados 

Na FSM procede-se à preparação de medicamentos manipulados (MM) respeitando as 

boas práticas de fabrico de manipulados aprovadas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho8. Os 

preparados manipulados mais frequentemente solicitados à FSM são pomadas, cremes, gotas 

para uso auricular, papéis medicamentosos e xaropes. 

Embora a preparação de medicamentos manipulados na FSM não aconteça com muita 

frequência, esta revela-se uma mais-valia para os utentes que requerem uma terapêutica 

individualizada e personalizada. 

A FSM possui nas suas instalações um pequeno laboratório que garante a qualidade dos 

manipulados preparados. Imediatamente antes da preparação destes medicamentos são sempre 

preenchidas as respetivas fichas de preparação e emitido o rótulo que é depois colocado na 

embalagem contendo a preparação. No momento da preparação dos MM é exigida a presença 

de dois profissionais, um para preparar o manipulado e outro para supervisionar o processo de 

preparação. 

O cálculo do PVP dos MM, segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho9, deve ser 

calculado tendo em conta o valor dos honorários da preparação, o valor das matérias-primas e 

o valor dos materiais de embalagem. 

Os MM com comparticipação encontram-se descritos no anexo do Despacho n.º 

18694/2010, de 18 de novembro10. 
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Os MM não podem ser prescritos em simultâneo com outros medicamentos/produtos na 

mesma receita, ou seja, têm de ser prescritos de forma isolada, numa receita só para esse fim. 

 

3.1.3. Comparticipação de medicamentos 

A comparticipação de medicamentos é feita de acordo com a legislação portuguesa em 

vigor através de um regime geral ou de um regime especial.  

A comparticipação segundo o regime especial é aplicada a algumas patologias em 

concreto ou a cidadãos, no caso específico da RAM, que pertençam a determinadas entidades 

que serão mencionadas mais à frente. 

Existe ainda uma legislação específica de comparticipação pelo SNS. 

 

3.1.3.1. Regime geral de comparticipação 

Em regime geral de comparticipação é o Estado que é responsável por pagar uma 

determinada percentagem do PVP do medicamento. A percentagem a ser paga pelo estado 

depende de quatro escalões de comparticipação, os quais dependem de alguns fatores 

(indicação terapêutica, patologias a que se destinam, etc.). Os escalões de comparticipação são: 

➢ Escalão A – 90% 

➢ Escalão B – 69% 

➢ Escalão C – 37% 

➢ Escalão D – 15% 

Em situações específicas (ex: Lúpus) existem portarias que alteram a percentagem de 

comparticipação dos medicamentos11. 

 

3.1.3.2. Regime especial de comparticipação 

Como referido anteriormente, a comparticipação segundo o regime especial é aplicada 

a algumas patologias em concreto (Ex:  Lúpus, Esclerose Múltipla, Diabetes Mellitus) ou a 

cidadãos, no caso da RAM, que sejam pensionistas, pertençam a determinadas associações (ex: 

Associação de Socorros Mútuos, etc.), pertençam à Polícia de Segurança Pública, à Câmara 

Municipal do Funchal, ao Sindicato dos bancários do sul e ilhas, entre outras entidades, e que 

por isso beneficiam da comparticipação em regime especial. A comparticipação do Estado para 

os medicamentos integrados no regime especial é acrescida de: 

➢ 5% no escalão A - 95%  

➢ 15% no escalão B - 84%  

➢ 15% no escalão C - 52% 

➢ 15% no escalão D -30%  

No caso dos pensionistas, a comparticipação é de 95% para os quatro escalões. 

Em regime especial, a comparticipação do Estado para os medicamentos indicados em 

patologias específicas já mencionadas é definida pela entidade governamental responsável pela 

área da saúde. Existem, portanto, uma série de diplomas legais que concedem as 

comparticipações especiais a certos medicamentos. Como exemplos temos as insulinas e os 
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antidiabéticos orais no escalão A, com uma comparticipação de 100% e 95% respetivamente, os 

antibióticos no escalão B, com uma comparticipação de 69%, e os anti-inflamatórios no escalão 

C, com uma comparticipação de 37% do seu valor12.  

  No que respeita aos MM, estes são comparticipados em 30% do seu PVP em regime 

especial. 

 

3.2. Receituário 

No verso das receitas é impresso o respetivo documento de faturação, onde consta uma 

série de informações, nomeadamente, o nome da farmácia, o nome do diretor(a) técnico(a), o 

número de identificação fiscal da empresa, a data de aviamento, o nome dos medicamentos, a 

quantidade aviada e os respetivos preços, a comparticipação, o preço a pagar pelo utente, a 

entidade responsável pelo pagamento da comparticipação, o número da receita, o número da 

venda e ainda o código do colaborador da farmácia que dispensou a receita. 

 

3.2.1. Conferência do receituário 

Na FSM, a recolha das receitas dos balcões de atendimento é feita diariamente, ao fim 

do dia. As receitas têm de ser conferidas antes de serem enviadas para as entidades 

responsáveis pelo pagamento das respetivas comparticipações. Nesse sentido, há um 

farmacêutico que fica responsável pela conferência das receitas, procedendo à verificação das 

datas de validade, das vinhetas (no caso das receitas manuais), da concordância entre o que foi 

prescrito e o que foi efetivamente dispensado, das quantidades aviadas, do organismo 

selecionado para a comparticipação, entre outros. As receitas são agrupadas e enviadas, 

mensalmente, para as respetivas entidades. 

 

3.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos os que são constituídos por substâncias consideradas úteis e 

seguras, desde que utilizadas corretamente e não abusiva e descontroladamente. São 

medicamentos de venda livre, dispensados nas farmácias ou noutros estabelecimentos 

autorizados, para alívio e tratamento de problemas de saúde ligeiros e que, por essa razão, 

podem ser dispensados sem receita médica. A utilização de MNSRM traduz-se em 

automedicação, pelo que o aconselhamento farmacêutico é fundamental na promoção do uso 

racional e responsável dos mesmos. A promoção do uso responsável do medicamento vai 

garantir que o utente administra o medicamento certo, na dose certa, no período de tempo certo. 

Desta forma, o utente consegue tirar melhor proveito da terapêutica. O uso de MNSRM deve ser 

limitado de acordo com o descrito no folheto informativo13. 

 Durante o período de estágio, os MNSRM mais solicitados no dia-a-dia foram os 

seguintes: Antigripais, Antitússicos, Expetorantes, Anti-inflamatórios, Analgésicos, 

Antidiarreicos, Laxantes e Antiácidos.  

De acordo com o Despacho n.º 17690/2007 (2ª série), de 10 de agosto, que revoga o 

anexo ao Despacho n.º 2245/2003, existe uma lista de situações passíveis de automedicação14. 
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3.3.1. Produtos cosméticos 

 Um produto cosmético é “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contato com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-

los em bom estado ou de corrigir os odores corporais”15. 

A legislação estabelece uma série de requisitos que devem ser meticulosamente 

cumpridos aquando da colocação de produtos cosméticos no mercado português15.  

A entidade responsável por supervisionar o mercado português de cosméticos é o 

INFARMED. Esta entidade tem como missão garantir aos consumidores elevados padrões de 

proteção, segurança e qualidade. 

Na FSM estão disponíveis diversas marcas de  produtos cosméticos nomeadamente, 

Uriage®, Avène®, Bioderma®, La Roche-Posay®, Lierac®, A-Derma®, Phyto®, Mustela®, 

Klorane®, Neutrogena®, Vichy®, Filorga®, ISDIN®, Caudalie®, SVR®, Eucerin®, Oleoban®, 

René Furterer®, Ducray®, entre outras.  A meu ver, este leque diversificado de cosméticos é 

uma mais-valia para a farmácia, porque há uma grande procura deste tipo de produto na FSM e, 

desta forma, a farmácia oferece várias opções de escolha ao cliente. 

 

3.3.2. Dispositivos médicos 

O Decreto-lei n.º 273/95, de 23 de outubro16 define dispositivo médico como “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, 

incluindo os suportes lógicos necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito 

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

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

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

tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção.” 

A FSM dispõe de um leque diversificado de dispositivos médicos, entre os quais, pensos, 

compressas, adesivos, termómetros, artigos de drenagem, sacos coletores de urina, fraldas, 

tampões auditivos, material ortopédico, material de puericultura, seringas, lancetas, aparelhos 

de medição da pressão arterial, canetas de insulina, preservativos e testes de gravidez.  

 

3.3.3. Medicamentos de uso veterinário 

O Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 314/2009 de 28 de 

outubro, define como medicamento veterinário “toda a substância ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou 

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

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”17.  

https://www.renefurterer.com/pt/pt
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A FSM tem disponível em stock vários medicamentos de uso veterinário. Os produtos 

com maior procura são os antiparasitários e as pílulas contracetivas. 

A legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 julho, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 314/2009 de 28 de outubro) exige que os registos sejam mantidos durante cinco anos à 

disposição das autoridades para efeitos de controlo e fiscalização de todas as transações de 

medicamentos veterinários dispensados mediante receita médico-veterinária18. 

 

3.3.4. Medicamentos homeopáticos 

Segundo a legislação (Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de maio), medicamentos 

homeopáticos são “medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou 

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

europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro e que 

pode ter vários princípios”19. 

A procura por medicamentos homeopáticos é pouco frequente na FSM, embora a 

homeopatia tenha vindo a ganhar destaque ao longo destes últimos anos. Os medicamentos 

homeopáticos mais procurados são os que se destinam à prevenção de estados gripais e ao 

tratamento da rouquidão/afonia. 

 

3.3.5. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Segundo o Decreto-Lei nº 227/99 de 22 de junho, géneros alimentícios destinados a 

alimentação especial são todos “os produtos alimentares que devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a 

indicação de que correspondem a esse objetivo”20. 

Na FSM encontra-se disponível em stock um conjunto diversificado de produtos 

dietéticos e para alimentação especial, os quais são cada vez mais procurados pelos utentes. O 

aumento das patologias oncológicas tem levado ao aumento da procura de suplementos 

hipercalóricos. Também são muito procurados leites de 1ª, 2ª e 3ª etapa destinados a crianças, 

leites especiais anti-regurgitantes, anti-obstipantes, anti-cólicas, antidiarreicos e hipoalergénicos, 

assim como papas com e sem glúten. Aquando do aparecimento de viroses, as soluções 

eletrolíticas e glucoses são também procuradas na FSM. 

 

3.3.5.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia  

Este grupo de medicamentos diz respeito a uma subcategoria dos MNSRM. Como o 

próprio nome sugere, e embora estes medicamentos possam ser dispensados sem prescrição 

médica, o ato de dispensa dos mesmos é exclusivo das farmácias. A dispensa destes 

medicamentos fica, portanto, condicionada à intervenção de um profissional qualificado 

(farmacêutico)21. Com a criação desta subcategoria reconheceu-se a importância da farmácia na 

garantia da segurança e efetividade dos medicamentos22. 
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Foi aprovada uma lista de Denominações Comuns Internacionais identificadas pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. como sendo medicamentos não 

sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia e respetivos protocolos de 

dispensa21. Esta lista pode ser consultada no site da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P.. 

 Medicamentos sujeitos a receita médica cuja AIM já tenha sido atribuída e cuja 

composição se encontre na lista de Denominações Comuns Internacionais anteriormente 

referida, podem, a pedido do titular da Autorização de Introdução no Mercado, ser reclassificados 

em medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia23. 

 

4. Parâmetros bioquímicos 

4.1. Avaliação do peso e índice de massa corporal  

 Na FSM existe uma balança eletrónica que permite medir o peso e a altura. Além destes 

dois parâmetros, o utente pode ainda efetuar a medição da percentagem de gordura corporal 

bem como do IMC. No decorrer do estágio muitas foram as vezes em que ajudei os utentes na 

medição destes parâmetros. 

 

4.2. Avaliação da pressão arterial 

 A FSM é detentora de um gabinete próprio para a realização da medição dos parâmetros 

bioquímicos. É neste gabinete que é feita a medição da pressão arterial, um parâmetro 

bioquímico muito requerido pelos clientes da farmácia, com a ajuda de um tensiómetro digital. 

 Segundo a Direção Geral de Saúde, o “diagnóstico de hipertensão arterial define-se, em 

avaliação de consultório, como a elevação persistente, em várias medições e em diferentes 

ocasiões, da pressão arterial sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial 

diastólica igual ou superior a 90 mmHg”24.  

 Sempre que os valores de pressão arterial sistólica e/ou pressão arterial diastólica se 

encontravam igual ou superiores a 140 mmHg e a 90 mmHg, respetivamente, o utente era 

convidado a repousar durante alguns minutos no gabinete e, passados uns minutos, era feita 

uma segunda medição da pressão arterial. Se os valores se mantivessem elevados o utente era 

devidamente alertado e aconselhado, e, em casos mais graves (pressão arterial ≥ 180 / 110 

mmHg), o 112 era contatado pela farmácia e convidado a intervir, levando o utente aos serviços 

de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

 No decorrer do estágio pude efetuar inúmeras medições da pressão arterial. Além disso, 

pude prestar aconselhamento aos utentes, fazendo referência a medidas não farmacológicas 

para o controlo da pressão arterial e à importância do cumprimento do plano terapêutico sem 

falhas. 

 

4.3. Determinação da glicémia 

 A medição da glicémia é efetuada no gabinete próprio para a medição de parâmetros 

bioquímicos com a ajuda de um aparelho digital. Primeiramente procede-se à colocação de umas 
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luvas, depois à desinfeção do dedo do utente onde vamos, com uma lanceta, realizar a picada. 

Após a picada faz-se a recolha do sangue para a uma tira própria que é, depois, colocada no 

respetivo aparelho de medição. 

 Em jejum, o valor de glicémia deve encontrar-se entre os 70 e os 100 mg/dl. Se este 

valor for igual ou superior a 126 mg/dl é já considerado critério de diagnóstico da diabetes. Em 

situação pós-prandial, o valor de glicémia deve encontrar-se entre os 70 e os 140 mg/dl. Numa 

situação ocasional, um valor de glicémia a partir de 200mg/dl associado a sintomas clássicos é 

considerado critério de diagnóstico da diabetes25. 

 Sempre que o valor de glicémia se encontrava fora do intervalo de valores de referência 

o utente era devidamente alertado e aconselhado. 

 No decorrer do estágio pude efetuar inúmeras medições de glicémia. Pude, também, 

aconselhar e alertar os utentes, explicando a importância do cumprimento do plano terapêutico 

quer a curto quer a longo prazo e fazendo referência a medidas não farmacológicas. 

 

4.4 Determinação dos níveis de colesterol total e de triglicerídeos 

 O procedimento para medição do colesterol total e dos triglicerídeos é idêntico ao 

procedimento para medição da glicémia. Só diferem o aparelho digital a ser utilizado e as tiras 

para onde se faz a recolha da amostra de sangue, que são específicos para a determinação 

destes parâmetros. O jejum é requisito obrigatório apenas na determinação dos triglicerídeos. 

Idealmente, e de uma forma generalizada, o valor de colesterol total deve estar abaixo de 

190mg/dl26. Relativamente aos triglicerídeos, o valor deve encontrar-se, idealmente, abaixo dos 

150 mg/dl. 

 No decorrer do estágio pude efetuar inúmeras medições de colesterol total. Quando os 

valores determinados não estavam conformes, alertava o utente e prestava aconselhamento. O 

parâmetro bioquímico menos requerido na FSM foi a determinação dos triglicerídeos, pelo que 

foram poucas as vezes em que pude efetuar a determinação do mesmo. 

 

5. Farmacovigilância 

 O principal objetivo da farmacovigilância é melhorar a qualidade e garantir a segurança 

da utilização dos medicamentos. O farmacêutico tem a obrigatoriedade de contribuir para a 

farmacovigilância, pelo que, sempre que detetar novas reações adversas a um medicamento 

específico, deve informar a respetiva autoridade (Sistema Nacional de Farmacovigilância) 

através do preenchimento de um formulário próprio que será avaliado pela entidade responsável. 

O formulário deve descrever a reação adversa detetada, a identificação do medicamento que 

deu origem à reação, entre outros dados relevantes27. 

 

6. VALORMED 

 O VALORMED é uma sociedade, sem fins lucrativos, que zela pela gestão dos resíduos 

de embalagens vazias bem como de medicamentos fora de uso. Para esse fim, o VALORMED 

disponibiliza nas farmácias contentores próprios para a recolha de embalagens vazias e de 
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medicamentos fora de prazo ou que, por alguma razão, já não estejam a ser utilizados. Após o 

enchimento dos contentores, estes são devidamente selados e entregues aos distribuidores de 

medicamentos que vão transportá-los para as suas instalações. Das instalações são 

transportados para um centro de triagem onde os resíduos são separados e, posteriormente, 

entregues a gestores de resíduos autorizados que procedem ao tratamento adequado dos 

mesmos28. 

 Na FSM estão instalados contentores da VALORMED. Várias são as pessoas que já se 

encontram sensibilizadas para esta causa e para a especificidade do medicamento enquanto 

resíduo. Na FSM eram entregues medicamentos para este fim diariamente.  

 

7. Outras atividades 

As formações realizadas durante o período de estágio na FSM foram as seguintes: 

✓ Formação externa da Caudalie® no dia 7 de novembro de 2017: “Gama 

antienvelhecimento. Cuidados pontuais. Cross-selling e dicas de vendas. Novas 

consumidoras”; 

✓ Formação interna da Avent®, Mustela® e Oral-B® no dia 8 de novembro de 2017: 

Apresentação de produtos; 

✓ Formação da Caudalie® no dia 23 de janeiro de 2018: “Lançamento da grande 

novidade antienvelhecimento. Parceria com a universidade de Harvard. Formação e 

dicas antienvelhecimento e gama anti-manchas”; 

✓ Formação interna da Libifeme® no dia 26 de janeiro de 2018: Suplementos e óvulos 

libifeme; 

✓ Formação interna da Martiderm® no dia 5 de fevereiro de 2018: Apresentação das 

ampolas para cuidar a pele do rosto; 

✓ Formação interna da Kukident e Fluocaril no dia 21 de fevereiro de 2018: Formação 

sobre os seus produtos; 

✓ Formações e-learning nas plataformas Cosmética Ativa e Academia Omega Pharma 

(Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11)
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Trabalho 1: "Avaliação da técnica inalatória e do grau de controlo da asma aos 

utentes da Farmácia São Martinho. Educação do asmático para a correta utilização 

dos dispositivos inalatórios”. 
 

1. Enquadramento 

1.1. Asma 

1.1.1. Introdução 

A Asma é uma das doenças crónicas com maior frequência a nível mundial, afetando mais 

de 300 milhões de pessoas no Mundo29. Em Portugal, a Asma constitui também um sério 

problema de saúde pública, afetando todas as faixas etárias, desde crianças a idosos30. A 

prevalência da Asma na RAM é superior à das restantes regiões do país. Isto deve-se às 

características climatéricas e à flora da RAM, dois fatores que promovem e facilitam o disseminar 

desta doença31. A elevada prevalência da Asma na RAM, local onde resido, despertou-me 

interesse e foi um dos fatores responsáveis pela escolha e desenvolvimento deste tema ao longo 

do meu estágio.  

A incorreta utilização dos dispositivos inalatórios e, consequentemente, a incorreta 

concretização da técnica inalatória (TI) são fatores que conduzem à falta de controlo da Asma29. 

Enquanto futura farmacêutica e agente de saúde, e sendo a incorreta utilização dos dispositivos 

inalatórios uma das principais causas de falência do tratamento farmacológico nos asmáticos, 

decidi escolher este tema com o objetivo principal de educar o doente, promovendo assim a 

correta utilização dos dispositivos inalatórios e, no fundo, do Medicamento. 

A incidência e a prevalência da Asma têm vindo a aumentar ao longo dos tempos. Esta 

patologia tem sido uma importante causa de episódios de urgência e internamentos hospitalares, 

levando à diminuição da qualidade de vida dos doentes29,32 e ao aumento dos custos em saúde 

a nível global33. Segundo um estudo do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de 

Saúde, controlar a asma “permitiria uma poupança de cerca de 184 milhões de euros por ano 

em Portugal”. Nós, farmacêuticos, se tivermos um papel ativo na educação do asmático, 

estaremos indiretamente a contribuir para a redução dos custos em saúde34. Além disso, desta 

forma o doente poderá tirar maior proveito da terapêutica, refletindo-se num autocontrolo mais 

eficiente da Asma. 

 

1.1.2. Definição 

Segundo o Programa Nacional de Controlo da Asma, a Asma é uma “doença inflamatória 

crónica das vias aéreas que, em indivíduos suscetíveis, origina episódios recorrentes de pieira, 

dispneia, aperto torácico e tosse particularmente noturna ou no início da manhã, sintomas estes 

que estão geralmente associados a uma obstrução generalizada, mas variável, das vias aéreas, 

a qual é reversível espontaneamente ou através de tratamento”32. 

 

1.1.3. Prevalência e epidemiologia 

 A prevalência da Asma a nível global está longe de ser facilmente determinada. Isto 

deve-se a diversos fatores, desde os protocolos de diagnóstico e tratamento que são distintos 

http://cintesis.eu/
http://cintesis.eu/
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nos diferentes países, a situações de subdiagnóstico de Asma ou de diagnóstico incorreto, entre 

outros. Ainda assim, o mais recente relatório da Global Initiative for Asthma, publicado em 2018, 

estima que a prevalência global da Asma varie entre 1-18%35 nos diferentes países, o que 

corresponde a cerca de 300 milhões de pessoas em todo o Mundo29. Num futuro próximo, em 

2025, espera-se um aumento de cerca de 1/3, ou seja, um aumento de 100 milhões de pessoas36.  

Em Portugal estima-se que a prevalência da Asma seja de 6,8%, o que corresponde a 

cerca de 700.000 portugueses com Asma. No que respeita à faixa etária pediátrica, estima-se 

que a prevalência seja de 8,4%, ou seja, cerca de 175.000 crianças com Asma, o que leva a que 

esta patologia seja considerada uma das doenças crónicas mais frequentes na criança29.  

A nível nacional, cerca de metade dos asmáticos (aproximadamente 300.000 pessoas30) 

não tem a Asma controlada29, o que, em casos mais graves, pode conduzir à morte. No Mundo 

ocorrem, por ano, 250.000 mortes por Asma37, sendo que muitas delas poderiam ser evitadas 

caso a doença estivesse controlada. 

 A prevalência da Asma continua a aumentar a nível mundial, particularmente em regiões 

urbanas de países desenvolvidos, onde é superior. Esta tendência parece estar associada ao 

crescimento da urbanização38. 

 

1.1.4. Fatores desencadeantes 

Os sintomas da Asma podem ser desencadeados, ou agravar- se, pelos seguintes 

fatores32: 

✓ pólen; 

✓ animais com pelo; 

✓ alterações de temperatura do ar; 

✓ exposição continuada aos ácaros do pó doméstico presentes essencialmente em 

colchões, almofadas e carpetes; 

✓ infeção viral; 

✓ emoções fortes, particularmente quando desencadeiam riso ou choro; 

✓ fumo, sobretudo de tabaco e de lenha; 

✓ determinados fármacos, em particular ácido acetilsalicílico e betabloqueadores; 

✓ produtos químicos inaláveis resultantes, principalmente, da poluição; 

✓ exercício físico. 

 

1.1.5. Fisiopatologia 

A fisiopatologia da Asma é de uma complexidade muito grande, envolvendo mecanismos 

que acarretam alterações celulares e estruturais39. 

Quando ocorrem alterações celulares, dá-se a ativação de mastócitos, ativação esta que 

é instigada pela interação entre as imunoglobulinas E, que se encontram ligadas ao recetor 

FcƐRI dos mastócitos, e o alergénio, um fator desencadeante de Asma. Para além da ativação 

de mastócitos, dá-se a infiltração de linfócitos T helper 2, eosinófilos40 e alguns neutrófilos41. 

Como consequência da ativação dos mastócitos, há libertação de mediadores que vão provocar 
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edema por extravasamento do plasma e broncoconstrição, como por exemplo, histamina, 

prostaglandinas D2 e leucotrienos D4. Muitos dos sintomas da Asma devem-se a esta 

broncoconstrição excessiva que leva a uma hiper-reatividade das vias aéreas característica 

desta doença40. 

A inflamação crónica também é uma caraterística desta patologia, no entanto, o 

mecanismo que a desencadeia ainda não está completamente esclarecido. Cogita-se que a 

inflamação seja instigada pelas células dendríticas, células estas que regulam os linfócitos T 

helper 2. Os linfócitos T helper 2 têm um papel essencial na organização das respostas 

do sistema imunitário e, ao serem estimulados, exercem essa função através da secreção de 

citocinas, nomeadamente as interleucinas 4 (IL-4), 5 (IL-5), 9 (IL-9) e 13 (IL-13). As interleucinas 

vão recrutar os linfócitos B, estimulando-os a produzirem eosinófilos que vão dar origem à 

inflamação eosinofílica, e vão estimular a produção de imunoglobulinas E, também elas 

responsáveis pela manifestação da inflamação e dos sintomas à Asma associados41. 

 É a inflamação crónica que vai desencadear alterações estruturais nas paredes das vias 

aéreas dos asmáticos40, nomeadamente hipertrofia do músculo liso que origina hiper-reatividade 

e contração mais marcada (maior contração e menor relaxamento), deposição de colagénio, 

angiogénese e hipertrofia das glândulas mucosas com hipersecreção de muco. Estas alterações 

estruturais vão provocar espessamento das paredes e, consequentemente, redução do lúmen 

das vias aéreas, causando obstrução à passagem do ar40. 

 As alterações celulares juntamente com a alterações estruturais provocadas pela 

inflamação crónica vão promover o remodelling constante das vias aéreas. Consequentemente 

poderá ocorrer a fibrose39 das mesmas, havendo um agravamento da patologia. 

 

1.1.6. Classificação da patologia 

 A Asma é classificada de acordo com os principais fenótipos da doença35, a severidade 

da apresentação da doença e o grau de controlo da doença32. 

O mais recente relatório da Global Initiative for Asthma35, publicado em 2018, classifica 

a Asma tendo em conta os principais fenótipos: 

✓ Asma alérgica: Normalmente associada a história familiar de Asma ou doença 

alérgica, como por exemplo, rinite alérgica, eczema, alergia a alimentos ou alergia a 

fármacos35; 

✓ Asma não alérgica35; 

✓ Asma de início tardio: Corresponde aos casos de Asma que ocorrem pela primeira 

vez na faixa etária adulta. O sexo feminino está particularmente associado a este 

fenótipo35; 

✓ Asma com limitação fixa do fluxo de ar: Este fenótipo parecer estar relacionado ao 

remodelling das vias aéreas35; 

✓ Asma associada à obesidade35. 

No que respeita à severidade da apresentação da doença, o Programa Nacional de 

Controlo da Asma32 classifica a asma como: 
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✓ Degrau 1 - Asma Intermitente: “Os sintomas surgem menos de uma vez por semana, ou o 

doente acorda com os sintomas duas ou menos vezes por mês, ficando assintomático entre 

os períodos com sintomas”32; 

✓ Degrau 2 - Asma persistente ligeira: “Os sintomas surgem uma ou mais vezes por semana, 

mas menos de uma vez por dia. O doente acorda com os sintomas durante a noite mais de 

duas vezes por mês” 32; 

✓ Degrau 3 - Asma persistente moderada: “Os sintomas são diários. O doente acorda com os 

sintomas durante a noite mais de uma vez por semana e necessita de utilizar diariamente 

agonistas β2. As crises afetam a sua atividade diária habitual” 32; 

✓ Degrau 4 - Asma persistente grave: “Os sintomas são permanentes. O doente acorda 

frequentemente com os sintomas durante a noite e a sua atividade diária encontra-se 

limitada” 32. 

Quanto ao grau de controlo da doença, a Norma de Orientação Clínica intitulada de 

“Monitorização e Tratamento para o Controlo da Asma na Criança, no Adolescente e no Adulto”42 

classifica a Asma como:  

✓ Asma bem controlada; 

✓ Asma parcialmente controlada; 

✓ Asma não controlada. 

 

1.1.7. Sinais e sintomas  

Os sinais e sintomas característicos desta patologia são: episódios recorrentes de pieira 

(“sibilância”), dispneia, aperto no peito e/ou tosse com predomínio noturno32. Estes sintomas são 

desencadeados por uma obstrução generalizada, variável, das vias aéreas, que é reversível em 

resposta à terapêutica ou de forma espontânea. Isto justifica o fato dos sintomas poderem variar 

ao longo do tempo e em intensidade. Muitas vezes os sintomas podem estar ausentes durante 

semanas ou meses32,35. 

 

1.1.8. Diagnóstico 

 A Asma é diagnosticada com base na:  

✓ Identificação de qualquer um dos sintomas característicos desta patologia: tosse 

com predomínio noturno, pieira, dificuldade respiratória e aperto torácico recorrentes; 

✓ História clínica do doente: na grande maioria dos casos é a chave do diagnóstico, 

permitindo identificar uma eventual história familiar de Asma ou alergias; 

✓ Realização de exames físicos: auscultação do doente para eventual identificação de 

pieira e realização de provas para avaliação da função respiratória (Espirometria, 

Teste de provocação bronquial, entre outros). 

 Pode recorrer-se a outro tipo de testes que ajudam a sustentar o diagnóstico de Asma, 

nomeadamente testes alergológicos35. Identificar sinais de dermatite atópica ou eczema na pele 

pode ajudar a sustentar o diagnóstico de Asma43. 
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 Nos dias que correm ainda são efetuados diagnósticos incorretos de Asma com muita 

frequência44. Uma das razões que vêm dificultar o diagnóstico desta doença é o fato de alguns 

dos sintomas da Asma serem também causados por outras doenças do foro respiratório 

(Bronquite, Pneumonia, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica), inclusive por reações alérgicas, 

o que justifica a elevada taxa de subdiagnóstico de Asma no Mundo45.   

 

1.1.9. Terapêutica  

 O tratamento da Asma tem como principal objetivo garantir um bom controlo da doença, 

isto é, minimizar ou anular sintomas, normalizar a função pulmonar, manter atividade física 

normal, prevenir crises, reduzir a necessidade de cuidados de urgência, reduzir a necessidade 

de administração de agonistas β2 de ação curta (terapêutica de alívio), minimizar reações 

adversas, aumentar a satisfação do doente e melhorar a sua qualidade de vida46. 

  As estratégias terapêuticas passam por identificar fatores desencadeantes, selecionar a 

terapêutica adequada, programar o tratamento a longo prazo, tratar as crises e, por último, 

monitorizar regularmente e adaptar a terapêutica à clínica, pois o tratamento da Asma é um 

tratamento dinâmico que vai sofrendo ajustes de acordo com o grau de controlo da doença35,42 

(Anexos 12 e 13). 

 Segundo as Boas Práticas e Orientações para o Controlo da Asma no Adulto e na 

Criança30, o tratamento desta patologia envolve, como em todas as doenças crónicas, “uma 

componente de autogestão no controlo da doença que inclui: educação do doente, planos de 

ação personalizados, aplicação de boas práticas: rever, reforçar e aumentar o conhecimento e 

desempenho do doente”30. 

 O tratamento da Asma inclui terapêutica não farmacológica e terapêutica farmacológica. 

 

1.1.9.1. Terapêutica não farmacológica 

 A terapêutica não farmacológica compreende um conjunto de medidas que, sendo 

cumpridas, vão contribuir para a maximização do bem-estar do doente, proporcionando-lhe uma 

melhor qualidade de vida, e vão ajudar o asmático no processo adaptativo, melhorando a 

autogestão no controlo da Asma. As medidas não farmacológicas incluem: 

✓ Educação do asmático para que este consiga identificar fatores que possam 

desencadear crises ou episódios de exacerbação47; 

✓ Educação do asmático para que este compreenda a importância do tratamento de 

controlo; 

✓ Educação do asmático para que este consiga identificar os sinais que antecedem 

uma crise asmática47; 

✓ Encorajamento para cessação tabágica, quer dos doentes quer dos cuidadores; 

✓ Estimulação do asmático para a prática regular de atividade física:  Aconselhar a 

utilização de medicação de alívio como método preventivo, pois existe a 

possibilidade de ocorrer broncoconstrição induzida pelo exercício físico47; 
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✓ Educação do asmático no sentido de evitar que este administre medicação que 

possa levar ao agravamento da Asma (Ex: AINE’s e β-bloqueadores)35; 

✓ Estimulação do asmático para a prática de uma alimentação saudável; 

✓ Estimulação do asmático para a aquisição de estratégias que o ajudem a controlar o 

stress emocional35; 

 

1.1.9.2. Terapêutica farmacológica 

O tratamento farmacológico está dividido em três categorias: 

✓ Medicação de controlo; 

✓ Medicação de alívio; 

✓ Medicação adicional para asma severa: Anticorpos Monoclonais. 

A terapêutica farmacológica pode atingir o alvo (Pulmão) através de três vias de 

administração: via oral, parenteral ou inalatória. A via inalatória possibilita a administração dos 

fármacos diretamente nas vias aéreas, o que permite um início de ação mais rápido, obter o 

efeito terapêutico desejável com doses mais baixas e reduzir os efeitos adversos sistémicos. Por 

estas razões, a via inalatória é considerada a via preferível para administração da terapêutica 

farmacológica40,48. 

O doente asmático deve administrar sempre o mínimo de medicação que lhe possibilite 

um controlo eficaz da doença e que garanta a segurança do mesmo30. A medicação deve ser 

escolhida tendo em conta a classificação da Asma do doente. 

 

1.1.9.2.1. Medicação de controlo 

 A medicação de controlo é administrada diariamente com o intuito de prevenir o 

aparecimento dos sintomas da Asma, prevenir episódios de exacerbação ou crises e melhorar a 

função respiratória do doente29. Esta medicação exerce efeito sobre a inflamação crónica 

caraterística desta doença35. A medicação de controlo inclui: 

✓ Corticosteroides inalados (1ª linha)35: Beclometasona, Budesonida, Fluticasona40;  

✓ Antagonistas dos leucotrienos35: Montelucaste, Zafirlucaste40; 

✓ Cromonas35: Cromoglicato de sódio, Nedocromil sódico40; 

✓ Agonistas adrenérgicos β2 seletivos de longa duração de ação (LABA)35: Formoterol, 

Salmeterol40; 

✓ Metilxantinas35: Aminofilina, Teofilina40.  

 

1.1.9.2.2. Medicação de alívio 

A medicação de alívio deve ser administrada apenas em SOS, isto é, em episódios de 

crise ou de agravamento da Asma. Também está indicada como método preventivo antes da 

prática de exercício físico. A medicação de alívio exerce efeito sobre a broncoconstrição, 

promovendo um alívio rápido dos sintomas35. Um dos principais objetivos no que respeita à 

terapêutica desta patologia consiste em reduzir ou, idealmente, excluir a necessidade de recorrer 
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à medicação de alívio. O alcançar deste objetivo expressa um tratamento eficaz e controlo 

adequado da Asma35. A medicação de alívio inclui: 

✓ Agonistas adrenérgicos β2 seletivos de curta duração de ação (SABA)35: Salbutamol, 

Terbutalina40; 

✓ Anticolinérgicos (Antagonistas dos recetores muscarínicos) 35: Brometo de ipratrópio, 

Brometo de tiotrópio40; 

✓ Metilxantinas35: Aminofilina40; 

✓ Corticosteroides orais35: Metilprednisolona, Prednisona, Prednisolona40. 

 

1.1.9.2.3. Medicação adicional para asma severa: Anticorpos monoclonais 

 A administração de medicação adicional (Anticorpos monoclonais) é ponderada em 

casos em que, mesmo recorrendo à administração da dose máxima de medicação de controlo, 

os sintomas e/ou crises de Asma persistem35. 

 

1.1.9.3. Dispositivos inalatórios 

 Existem três tipos de dispositivos que permitem a administração da medicação via 

inalatória, nomeadamente: 1) Inaladores pressurizados de dose calibrada (pMDI), que podem 

estar, ou não, acoplados a uma câmara expansora, 2) Inaladores de pó seco (DPI) e 3) 

Inaladores de névoa suave48.  

1) Inaladores pressurizados de dose calibrada (pMDI): São dispositivos de fácil 

transporte por terem dimensões pequenas, pelo que a administração pode ser feita 

em qualquer lugar. São relativamente económicos, multidose, pressurizados e 

libertam uma mistura de dose fixa de fármaco e propelente (geralmente 

Clorofluorocarbonetos)49. Estes dispositivos podem conter isoladamente um 

broncodilatador, um corticosteroide ou um anticolinérgico ou conter associações de 

um agonista β2 (broncodilatador) com um corticosteroide ou de um agonista β2 

(broncodilatador) com um anticolinérgico50 (Anexo 14). A estes dispositivos pode 

ainda ser acoplada uma câmara expansora que vai permitir contornar um dos 

grandes problemas da utilização dos inaladores pressurizados de dose calibrada: a 

elevada deposição de fármaco na orofaringe, devido à difícil coordenação entre a 

pressão do dispositivo e a inalação (“coordenação mão-pulmão”)48. 

 

2) Inaladores de pó seco (DPI): São dispositivos que, à semelhança dos anteriores, 

podem conter isoladamente um broncodilatador, um corticosteroide ou um 

anticolinérgico ou conter associações de um agonista β2 (broncodilatador) com um 

corticosteroide ou de um agonista β2 (broncodilatador) com um anticolinérgico50 

(Anexo 14). São dispositivos de pequenas dimensões, pelo que a administração 

também pode ser feita em qualquer lugar. Para que os fármacos sejam corretamente 

administrados através destes dispositivos é necessário inspirar rápida e 

profundamente e ter coordenação no momento da libertação do pó que contém o 
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fármaco e a sua inalação. A humidade ambiental tem influência sobre as 

propriedades do fármaco contido no dispositivo, modificando-as. A possibilidade de 

ocorrência de alterações nas propriedades do fármaco é uma das principais 

desvantagens destes dispositivos, pois coloca em causa o efeito terapêutico 

esperado48. Estes dispositivos apresentam-se sob duas formas: 

✓ Dispositivos unidose51: Aerolizer®, Breezhaler®, Handihaler®; 

✓ Dispositivos multidose51: Diskus®, Ellipta®, Easyhaler®, Genuair®, 

Novolizer®, Turbohaler®, Spiromax®, Twisthaler®. 

 

3) Inaladores de névoa suave: Existe apenas um dispositivo deste tipo no mercado, o 

Respimat®. O Respimat® contém um anticolinérgico (brometo de tiotrópio) e foi 

desenvolvido com o objetivo de possibilitar uma melhor deposição de fármaco nos 

pulmões quando comparado com os inaladores pressurizados de dose calibrada e 

os inaladores de pó seco, bem como reduzir a deposição de fármaco na orofaringe52. 

 Embora estes dispositivos se encontrem disponíveis no mercado há já alguns anos, 

todos possuem vantagens e desvantagens (Anexo 15), pelo que ainda não existe um dispositivo 

inalatório ideal. Considera-se dispositivo ideal um dispositivo de fácil manuseamento, que exija 

a menor cooperação possível por parte do usuário, entre outras caraterísticas que podem ser 

consultadas em anexo (Anexo 16)48. 

 No Anexo 17 encontram-se imagens ilustrativas dos diferentes dispositivos existentes. 

 

1.1.10. Função do farmacêutico 

1.1.10.1. Promoção da adesão à terapêutica 

A não adesão à terapêutica e a utilização incorreta dos dispositivos inalatórios 

conduzem a um estado de ausência de controlo da Asma, como já referido anteriormente. Um 

dos maiores obstáculos que impede o alcançar desse controlo resulta do fato da grande maioria 

dos asmáticos não controlados (9 em cada 10 asmáticos) achar que está bem29. Estudos 

demonstram que cerca de 50% dos adultos e crianças que se encontram a fazer terapêutica de 

controlo a longo prazo, cometem falhas na toma da medicação35. 

 Diversos são os fatores que podem contribuir para a não adesão à terapêutica, podendo 

estar relacionados a35: 

✓ Dificuldade na utilização dos dispositivos inalatórios 35; 

✓ Necessidade de administração da terapêutica inalatória várias vezes ao dia35; 

✓ Não compreensão das instruções fornecidas pelo profissional de saúde35; 

✓ Esquecimento por parte do doente35; 

✓ Custo elevado do tratamento35; 

✓ Não adesão intencional: o doente pode achar que não é necessário recorrer à 

terapêutica, assumir uma postura de negação relativamente à doença, entre 

outros35. 
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Importa, portanto, que haja o desenvolvimento de estratégias que auxiliem na promoção 

da adesão à terapêutica. Os farmacêuticos, por exemplo, poderiam ter um papel mais ativo na 

monitorização do doente asmático, particularmente na: 

✓ Avaliação da preparação dos dispositivos inalatórios, efetuando demonstração com 

dispositivos próprios para esse fim, bem como da TI; 

✓ Identificação de doentes com Asma não controlada, aconselhando-os a marcar 

consulta com o seu médico para reavaliação; 

✓  Educação do doente, relembrando regularmente a importância quer das medidas 

farmacológicas quer das não farmacológicas, a diferença entre terapêutica de 

controlo e terapêutica de alívio, entre outros.  

Além das estratégias mencionadas, demonstrar disponibilidade para esclarecer qualquer 

dúvida na farmácia parece-me também uma medida muito importante a ser adotada.  

 

1.1.10.2. Promoção do uso correto dos dispositivos inalatórios e de uma correta técnica 

inalatória: Projeto desenvolvido durante o estágio na Farmácia São Martinho 

 A TI tem um grande impacto na eficácia do tratamento e controlo da Asma53. Quando 

executada de forma correta, o doente consegue fazer com que o fármaco atinja o órgão alvo com 

máxima deposição no local de ação (vias respiratórias) e mínima deposição na cavidade 

orofaríngea, tirando o melhor proveito da terapêutica54. É daí que surge a importância da 

avaliação regular da TI e da preparação dos dispositivos, trabalho a que me propus durante a 

realização do estágio em contexto de farmácia comunitária. 

 Existe uma série de informações relevantes acerca da TI que devem ser transmitidas 

aos doentes e, a meu ver, relembradas sempre que possível aquando da dispensa de 

dispositivos inalatórios. Essas informações incluem: 

✓ Expirar forçadamente o ar antes de proceder à inalação51;  

✓ Efetuar uma inalação rápida e vigorosa caso se trate de um inalador de pó seco e 

uma inalação lenta e profunda caso se trate de um inalador pressurizado de dose 

calibrada ou de um inalador de névoa suave51; 

✓ Suster sempre a respiração durante 5 a 10 segundos imediatamente após a 

inalação51 para que ocorra a deposição do fármaco nas vias respiratórias55. 

✓ Lavar a boca sempre que utilizar um dispositivo inalatório, principalmente os que 

contenham corticosteroides. Desta forma reduz-se o aparecimento de efeitos 

adversos na orofaringe tais como candidíases orais55; 

✓ Evitar colocar o dispositivo em lugares húmidos, pois a humidade altera as 

propriedades do fármaco, pondo em causa o efeito terapêutico desejado55; 

✓ Esperar um minuto entre cada administração, caso o tratamento exija a utilização de 

mais do que um dispositivo inalatório55. 
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1.1.10.2.1. Objetivos 

 Objetivos principais: 

✓ Avaliar a TI e a preparação dos dispositivos inalatórios aos utentes da Farmácia São 

Martinho. Promover o uso correto dos dispositivos e educar o doente;  

✓ Identificar casos de Asma não controlada ou parcialmente controlada, aconselhando 

a marcação de uma consulta de reavaliação com os respetivos médicos de família; 

✓ Efetuar o controlo de qualidade (CQ): Deveria ter sido feito, idealmente, passados 

vários meses após a educação do doente. No entanto, devido ao tempo limitado de 

estágio em farmácia comunitária, realizei o CQ logo após a avaliação e educação do 

doente para demonstrar a eficiência ou não da minha intervenção. 

 Objetivo secundário: 

✓ Demonstrar a importância do papel do farmacêutico enquanto prestador de cuidados 

de saúde, pois a Asma é, a meu ver, uma das patologias onde o farmacêutico pode 

ter um papel fundamental. 

 

1.1.10.2.2. Métodos  

✓ Elaboração de um conjunto de panfletos (Anexo 18) contendo os passos a seguir 

para a realização de uma correta TI para cada dispositivo. O objetivo principal da 

elaboração destes panfletos foi tentar contornar um dos desafios com que me 

deparei aquando do desenvolvimento deste trabalho: O fato de nem sempre ser o 

próprio asmático a se dirigir à farmácia para adquirir a medicação. Decidi, portanto, 

entregar panfletos aos doentes asmáticos e seus cuidadores para assim relembrar 

todos os passos da TI, e, principalmente, para tentar contornar o desafio já aqui 

mencionado, tentando fazer chegar a informação ao próprio asmático em forma de 

panfleto; 

✓ Contato de delegados de informação médica como tentativa de aquisição de 

dispositivos de demonstração. Consegui adquirir um total de nove dispositivos 

inalatórios diferentes (Anexo 19) para demonstração aquando da educação do 

doente;  

✓ Elaboração de inquéritos (Anexo 20) para avaliação do grau de controlo da Asma, 

da TI e da preparação dos dispositivos inalatórios; 

✓ Utilização de linguagem simples e clara.  

 

1.1.10.2.3. Resultados  

 Na Tabela 2 encontram-se descritas as caraterísticas base da população inquerida na 

FSM. No Anexo 21 encontram-se os resultados das questões feitas ao grupo dos asmáticos e 

ao grupo dos cuidadores para avaliação do grau de controlo da Asma. Nas Tabelas 3 e 4 

encontram-se os resultados das questões feitas ao grupo dos asmáticos e ao grupo dos 
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cuidadores para avaliação da TI e CQ após educação do asmático ou do cuidador. Na Tabela 5 

encontram-se os resultados da avaliação da preparação dos dispositivos inalatórios. 

 Na Figura 1 encontram-se os resultados do inquérito feito às trinta e três pessoas que 

participaram neste projeto para avaliação do grau de controlo da Asma. Nas Figuras 2 e 3 

encontram-se, respetivamente, os resultados da avaliação da TI e do CQ da TI correspondentes 

ao grupo dos asmáticos. Nas Figuras 4 e 5 encontram-se, respetivamente, os resultados da 

avaliação da TI e do CQ da TI correspondentes ao grupo dos cuidadores.  

 

 

Tabela 2: Caraterísticas base 

 População inquerida 
 (n=33) 

 
 

Idade dos asmáticos (anos) 
 

Entre os 2 e os 84 
 

 
Asmáticos do género masculino 

 
18 (55%) 

 
 

Asmáticos do género feminino 
 

15 (45%) 
 

 
Nº total de asmáticos inqueridos 

 
20 (61%) 

 
 

Nº total de cuidadores inqueridos 
 

13 (39%) 
 

 

n: nº total de pessoas inqueridas 

 

 

 

 

Figura 1: Resultados do inquérito feito para avaliação do grau de controlo da asma 

30%

49%

21%

RESULTADOS: GRAU DE CONTROLO DA ASMA

Asma controlada Asma parcialmente controlada Asma não controlada

16 pessoas

10 pessoas 

7 pessoas 
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Tabela 3: Resultados das questões feitas ao grupo dos asmáticos no inquérito para avaliação 

da técnica inalatória e controlo de qualidade após educação do doente 

GRUPO DOS 
ASMÁTICOS 

RESULTADO 
POSITIVO 

(“SIM”) 

RESULTADO 
NEGATIVO (“NÃO”), 

COMETENDO  
ERRO NA TÉCNICA 

INALATÓRIA 
 

APÓS EDUCAÇÃO 
 DO DOENTE, 
DEIXARAM DE 

COMETER ERRO 
 NA TÉCNICA 
INALATÓRIA 

EXPIRAÇÃO PRÉVIA 
FORÇADA 

17 pessoas 3 pessoas 3 pessoas 

INALAÇÃO RÁPIDA 
E VIGOROSA 

16 pessoas 0 pessoas ------------ 

INALAÇÃO LENTA E 
PROFUNDA 

6 pessoas 0 pessoas ------------ 

APNEIA FINAL 11 pessoas 9 pessoas 9 pessoas 

SEM EXPIRAÇÃO 
PRÉVIA FORÇADA 

0 pessoas 0 pessoas ------------ 

INALAÇÃO EM 
VOLUME CORRENTE 

0 pessoas 0 pessoas ------------ 

SEM APNEIA FINAL 0 pessoas 0 pessoas ------------ 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Resultados das questões feitas ao grupo dos cuidadores no inquérito para avaliação 

da técnica inalatória e controlo de qualidade após educação do cuidador 

GRUPO DOS 
CUIDADORES 

RESULTADO 
POSITIVO 

(“SIM”) 

 RESULTADO 
NEGATIVO 
(“NÃO”), 

COMETENDO 
ERRO NA TÉCNICA 

INALATÓRIA 

APÓS EDUCAÇÃO 
DO DOENTE, 

DEIXARAM DE 
COMETER ERRO NA 

TÉCNICA 
INALATÓRIA 

EXPIRAÇÃO PRÉVIA  
FORÇADA 

8 pessoas 1 pessoa 1 pessoa 

INALAÇÃO RÁPIDA 
E VIGOROSA 

6 pessoas 0 pessoas ------------ 

INALAÇÃO LENTA E 
PROFUNDA 

3 pessoas 1 pessoa 1 pessoa 

APNEIA FINAL 5 pessoas  4 pessoas 4 pessoas 

SEM EXPIRAÇÃO 
PRÉVIA FORÇADA 

4 pessoas 0 pessoas ------------ 

INALAÇÃO EM 
VOLUME CORRENTE 

4 pessoas 0 pessoas ------------ 

SEM APNEIA FINAL 4 pessoas 0 pessoas ------------ 
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Figura 2: Resultados da avaliação da técnica inalatória (grupo dos asmáticos) 

 

 

 

 

 

Figura 3: Resultados do controlo de qualidade da técnica inalatória (grupo dos asmáticos) 

 

 

 

50%50%

RESULTADOS: AVALIAÇÃO DA TÉCNICA INALATÓRIA 
(ASMÁTICOS)

Asmáticos com técnica inalatória incorreta Asmáticos com técnica inalatória correta

10 pessoas

10 pessoas

Erros cometidos:

-Expiração prévia forçada: 3 

pessoas de um total de 10 pessoas

-Apneia final: 9 pessoas de um 

total de 10 pessoas

100%

RESULTADOS: CONTROLO DE QUALIDADE DA 
AVALIAÇÃO DA TÉCNICA INALATÓRIA (ASMÁTICOS)

Asmáticos que deixaram de cometer erro após educação

Os 10 asmáticos que 
cometeram erros durante a 
demonstração da técnica 
inalatória deixaram de 

cometê-los após a minha 

educação e esclarecimento.

10 pessoas
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Figura 4: Resultados da avaliação da técnica inalatória (grupo dos cuidadores) 

 

 

 

 

Figura 5: Resultados do controlo de qualidade da técnica inalatória (grupo dos cuidadores) 

 

 

 

38%

62%

RESULTADOS: AVALIAÇÃO DA TÉCNICA INALATÓRIA 
(CUIDADORES)

Cuidadores com uma técnica inalatória incorreta Cuidadores com uma técnica inalatória correta

5 pessoas

Erros cometidos:

-Expiração prévia forçada: 1 

pessoa de um total de 5 

pessoas

-Inalação lenta e profunda: 1 

pessoa de um total de 5 

pessoas

-Apneia final: 4 pessoas de 

um total de 5 pessoas8 pessoas

100%

RESULTADOS: CONTROLO DE QUALIDADE DA 
AVALIAÇÃO DA TÉCNICA INALATÓRIA (CUIDADORES)

Cuidadores que deixaram de cometer erro após educação

Os 5 cuidadores que 
cometeram erros durante a 
demonstração da técnica 
inalatória deixaram de 

cometê-los após a minha 

educação e esclarecimento.

5 pessoas
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Tabela 5: Resultados da avaliação da preparação dos dispositivos inalatórios 
 

COMETERAM ERROS NA 
PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO 

INALATÓRIO 

GRUPO DOS ASMÁTIGOS 0 pessoas 

GRUPO DOS CUIDADORES 0 pessoas 

 

1.1.10.2.4. Discussão 

 Este projeto foi desenvolvido durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Durante 

este período foram inqueridas 33 pessoas na FMS, sendo que 20 eram asmáticas e as restantes 

13 eram cuidadores de asmáticos. A faixa etária dos asmáticos que participaram neste projeto 

variou entre os 2 anos e os 84 anos. Quanto ao género, 18 asmáticos eram do sexo masculino 

e 15 do sexo feminino. Estes dados podem ser conferidos na Tabela 2. Nas Tabelas 3, 4, 5, 6 e 

7 encontram-se os registos dos inquéritos e das avaliações feitas, como já referido. 

 Aquando do atendimento ao balcão, e sempre que identificava receitas médicas com 

medicação típica para o tratamento da Asma, questionava os utentes se eram asmáticos e se 

estavam interessados em participar neste projeto. Os que aceitavam eram por mim 

encaminhados para um gabinete particular, onde, em primeiro lugar, efetuava quatro questões 

para avaliar o grau de controlo da Asma. Feitas as quatro questões, pedia à pessoa em questão 

para me demonstrar ou descrever todos os passos envolvidos na preparação do respetivo 

dispositivo inalatório e todos os passos da TI. Enquanto os utentes demonstravam, efetuava a 

avaliação, registando tudo numa folha própria contendo os passos fundamentais para a 

realização de uma TI correta e os passos para a preparação correta do respetivo inalador. Caso 

detetasse algum erro, educava o doente no sentido de corrigi-lo e, para CQ, após a minha 

intervenção pedia à pessoa em questão para voltar a demonstrar ou descrever os passos para 

a preparação do dispositivo inalatório e os passos da TI. Enquanto, procedia a uma nova 

avaliação e a um novo registo, de forma a verificar se o erro ainda era cometido. 

 Deste projeto foi possível concluir alguns fatos, nomeadamente: 

✓ Numa amostra de 33 pessoas inqueridas, 49% dos asmáticos (16 pessoas) tinham 

a Asma parcialmente controlada e 21% dos asmáticos (7 pessoas) não a tinham 

controlada, pelo que aconselhei estes dois grupos de pessoas a marcar uma 

consulta de reavaliação com o respetivo médico de família. Os restantes 30% (16 

pessoas) tinham a Asma controlada. Estes dados vêm confirmar que, de fato, muitos 

dos doentes asmáticos pensam que têm a Asma controlada, quando na realidade 

isto não se verifica; 

✓ Numa amostra de 20 asmáticos, 50% (10 pessoas) demonstraram ter uma correta 

TI e os restantes 50% (10 pessoas) falharam em alguns dos passos fundamentais 

da TI: dessas 10 pessoas, 3 demonstraram não realizar expiração prévia forçada e 

9 demonstraram não realizar apneia final de 5 a 10 segundos; 
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Os resultados do CQ demonstraram que todos os asmáticos (10 pessoas) que 

cometeram falhas na TI, deixaram de cometê-las após a minha intervenção; 

✓ Numa amostra de 13 cuidadores, 62% (8 pessoas) descreveram a TI de forma 

correta e os restantes 38% (5 pessoas) cometeram falhas a descrever a TI: dessas 

5 pessoas, 1 não mencionou a expiração prévia forçada, 1 não mencionou a inalação 

lenta e profunda e 4 não mencionaram a apneia final de 5 a 10 segundos; 

Os resultados do CQ demonstraram que todos os cuidadores (5 pessoas) que 

cometeram falhas na descrição da TI, deixaram de cometê-las após a minha 

intervenção; 

✓ Numa amostra de 33 pessoas inqueridas, não foram identificados erros na 

preparação dos dispositivos inalatórios. A meu ver isto deve-se ao fato da maioria 

das 33 pessoas inqueridas utilizarem, de uma forma geral, dispositivos de manuseio 

relativamente fácil.  

 

1.1.10.2.5. Conclusão  

A Asma não controlada oferece uma má qualidade de vida ao doente, repercutindo-se 

em mais consultas médicas, atividades diárias limitadas (absentismo laboral e escolar, 

dificuldade nas tarefas domésticas e na prática de exercício físico, entre outras), mais situações 

de recorrência aos serviços de urgência e maior número de internamentos nos hospitais. Sob o 

ponto de vista clínico, a Asma pode provocar sofrimento a nível físico, psíquico e social. Existe a 

possibilidade desse sofrimento estender-se às famílias, podendo conduzir a uma deterioração 

progressiva do bem-estar do asmático e do que lhe é envolvente. Consequentemente, os custos 

em saúde tendem a sofrer um aumento, aumento este que poderia ser evitado caso se 

adotassem medidas que visassem um acompanhamento mais ativo dos asmáticos, por exemplo, 

nas farmácias.  

Os resultados deste projeto demonstram que, apesar dos tratamentos usados serem 

eficazes no controlo dos sintomas da Asma e na redução da probabilidade de ocorrência de 

episódios de exacerbação, vários são os asmáticos que não cumprem o plano de tratamento de 

forma correta, cometendo erros relevantes aquando da execução da TI.             

Os resultados obtidos demonstram também a importância da intervenção farmacêutica 

junto dos asmáticos. No decorrer deste estágio, e como fruto da minha intervenção junto destes 

doentes, pude confirmar que a educação regular do doente é deveras essencial no que diz 

respeito ao cumprimento de um plano de tratamento de forma correta. Como agentes de saúde, 

os farmacêuticos, além de promoverem a adesão à terapêutica, devem igualmente promover o 

autocontrolo desta doença, estimulando os doentes a adquirirem estilos de vida adequados que 

os permitam alcançar os objetivos terapêuticos estipulados pelo médico. A meu ver, os 

farmacêuticos devem, de forma regular e sempre que possível, relembrar a importância das 

medidas não farmacológicas e das medidas farmacológicas, enunciando as vantagens do 

cumprimento das mesmas. Também é importante que os farmacêuticos reforcem, sempre que 

possível, que: 
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✓ O controlo a longo prazo vai permitir prevenir o aparecimento de sintomas, 

geralmente por controlo da inflamação crónica associada a esta patologia; 

✓ O tratamento de manutenção é de extrema importância e não deve ser esperado 

alívio rápido com ele; 

✓ A medicação de alívio só deve ser utilizada em episódios de crise ou exacerbação 

da Asma ou como método de prevenção antes da prática de exercício físico. 

 Além disso, a avaliação regular da TI parece-me também uma medida importante a ser 

adotada pelas farmácias.  

Um papel mais ativo nas farmácias visando a promoção do controlo da Asma traduzir-

se-ia em ganhos em saúde e, principalmente, na melhoria da qualidade de vida do asmático. 
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Trabalho 2: “Cuidados diários com a pele” 

 

1. Enquadramento 

1.1. Contextualização 

A escolha deste tema deveu-se essencialmente à existência de um leque diversificado 

de produtos cosméticos na FSM. As marcas disponíveis nesta farmácia são: Uriage®, Avène®, 

Bioderma®, La Roche-Posay®, Lierac®, A-Derma®, Phyto®, Mustela®, Klorane®, 

Neutrogena®, Vichy®, Filorga®, ISDIN®, Caudalie®, SVR®, Eucerin®, Oleoban®, René 

Furterer®, Ducray®, entre outras. Além disso, o interesse que sempre tive pela dermocosmética 

constituiu também um dos fatores que me levaram à escolha deste tema, pelo gosto que tenho 

em trabalhar com estes produtos, por reconhecer que atualmente os produtos cosméticos 

constituem uma das grandes apostas para aumentar as vendas nas farmácias, pelo que nós, 

farmacêuticos, especialistas do Medicamento, temos também de estar aptos para este desafio, 

por perceber que ainda existe uma desvalorização dos cuidados básicos para manter uma pele 

saudável e por não ter tido a oportunidade de frequentar a unidade curricular optativa 

Dermofarmácia e Cosmética ao longo do meu percurso académico. Vi, portanto, com o 

desenvolvimento deste projeto, uma oportunidade para adquirir conhecimentos nesta área e, 

desta forma, conseguir prestar um melhor aconselhamento aos clientes da FSM no decorrer do 

meu estágio. 

 

1.1.1. A pele 

A pele é vital para a nossa saúde e bem-estar. É o órgão do corpo humano com maior 

dimensão e constitui a primeira linha de defesa do nosso organismo, funcionando como barreira 

protetora contra microrganismos (vírus ou bactérias)56. Além disso, a pele é também responsável 

pela regulação da homeostasia corporal, através do controlo de perdas de água e da regulação 

da temperatura corporal. Este órgão contém terminações nervosas, pelo que também exerce 

funções sensoriais (calor, frio, pressão, dor e tato)56,57. 

Além destas funções biológicas de grande relevância, a pele tem ainda um impacto 

significativo na nossa autoestima, assumindo um papel crucial no bem-estar e na atração física. 

A textura, a cor, a elasticidade, a transpiração e a produção de sebo determinam a aparência 

deste órgão, aparência esta que pode ser afetada por diversos agentes ambientais (radiação 

ultravioleta, radicais livres, substâncias tóxicas, alergénios, dano mecânico) e ainda por fatores 

endógenos (predisposição genética, alterações hormonais, stress). À medida que o tempo passa 

a pele vai sofrendo um processo de envelhecimento que leva à perda de função como barreira 

protetora e à desregulação da homeostasia da epiderme58,59.  

 

1.1.1.1. Camadas da pele 

A pele é constituída por três camadas: Epiderme, Derme e Hipoderme. 

A camada mais superficial, Epiderme, possui vários tipos de células com diferentes funções. As 

principais células desta camada denominam-se queratinócitos e são células que sofrem 

https://www.renefurterer.com/pt/pt
https://www.renefurterer.com/pt/pt
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renovação continuamente, de forma impercetível. É nas camadas mais superficiais que os 

queratinócitos se transformam em corneócitos (células quase mortas). Estes últimos ficam 

envolvidos num “cimento” lipídico, dando origem à chamada “camada córnea” que nos protege 

contra as agressões exógenas e é responsável pela retenção de água na superfície da pele, 

dando-lhe elasticidade e suavidade. Além dos queratinócitos, na Epiderme encontram-se 

também outras células: 

✓ Células responsáveis pela produção do pigmento que dá cor à pele (melanina): 

Melanócitos; 

✓  Células de defesa que alertam outras células imunitárias aquando da presença de 

uma molécula ou de um corpo estranho: Células de Langerhans; 

✓  Células com atividade neuro-sensorial: Células de Merkel. 

 Esta camada superficial também dá origem aos chamados “anexos cutâneos da 

epiderme”: unhas, pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. A regulação da 

temperatura corporal é função das glândulas sudoríparas e a produção e excreção de oleosidade 

ou sebo na pele, função das glândulas sebáceas. A Derme, camada posterior à Epiderme em 

profundidade, é a camada que concede resistência e elasticidade à pele. É composta por tecido 

conjuntivo constituído por fibras de colagénio, fibras elásticas e outras que contém fibroblastos e 

células oriundas da circulação sanguínea (glóbulos brancos) que vão contribuir para a defesa 

contra xenobióticos. Os anexos cutâneos têm origem na Epiderme, como já referido 

anteriormente, e estendem-se para esta segunda camada, a Derme. Os vasos sanguíneos, 

vasos linfáticos, nervos e terminações nervosas também presentes nesta camada vão permitir a 

comunicação entre a pele e o organismo. A Hipoderme é a porção mais profunda da pele. 

Composta por células de gordura (adipócitos), fornece proteção contra traumas físicos, além de 

ser um depósito de calorias56. 

 

1.1.1.2. Tipos de pele 

Os cuidados necessários para manter uma tez saudável dependem do tipo de pele, pelo 

que é importante compreender os diferentes tipos de pele e saber diferenciá-los61. 

Embora seja a genética a determinar o nosso tipo de pele, o estado da mesma pode, no 

entanto, variar muito ao longo do tempo. Isto pode acontecer devido a fatores internos ou fatores 

externos a que está sujeita60. 

 Existem cinco tipos de pele61, nomeadamente: 

✓ Pele normal: O termo “normal” é utilizado para designar uma pele equilibrada, ou 

seja, uma pele que nem é muito oleosa nem muito seca (Anexo 22). Apesar deste 

equilíbrio, cientificamente designado de “eudérmico”, até a pele dita “normal” carece 

de uma boa hidratação e proteção para uma aparência saudável60,61. As 

caraterísticas de uma pele normal são61:  

• Poros finos; 

• Boa circulação sanguínea; 

• Textura aveludada, suave e lisa;  
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• Tez com aparência fresca, uniforme e rosada; 

• Sem imperfeições.  

✓ Pele seca: O termo “seca” é utilizado para designar uma pele que produz menos 

sebo quando comparada com uma pele normal (Anexo 22). Consequentemente, este 

tipo de pele apresenta um défice em lípidos, os quais são necessários para reter a 

hidratação da pele e formar uma barreira protetora contra fatores externos, podendo 

mesmo comprometer esta função. Com este défice a pele fica menos elástica, 

provoca uma sensação de tensão e repuxamento no rosto, tende a causar comichão 

e, ao reagir com os fatores externos, tende a ficar facilmente irritada60,61.  

A pele da mulher é, por natureza, mais seca que a dos homens. Com o passar do 

tempo a secura vai agravando cada vez mais, independentemente do tipo de pele60. 

A pele seca deve-se à falta de60:  

• Fatores naturais de hidratação (FNH), principalmente ureia, ácido lático 

e aminoácidos, 

• Lípidos epidermais, os quais são fundamentais para a função de 

barreira protetora: ceramidas, ácidos gordos e colesterol 

• Perda de água transepidermial ou por transpiração. 

As caraterísticas da pele seca são61: 

• Tez com aparência baça; 

• Textura áspera; 

• Sensação de repuxamento e tensão; 

• Tendência para escamar e a dar comichão; 

• Reação a fatores externos, particularmente à temperatura. 

Com produtos cosméticos específicos para pele seca é possível restaurar a 

hidratação e a barreira protetora da mesma61. 

 

✓ Pele oleosa: O termo “oleosa” é utilizado para designar uma pele que produz sebo 

de forma exacerbada (Anexo 22). A produção excessiva de sebo é conhecida como 

“seborreia”. Várias são as causas para a produção intensificada de sebo, 

nomeadamente60: 

• Fatores genéticos; 

• Terapêutica medicamentosa; 

• Desequilíbrios e alterações hormonais; 

• Fator “stress”; 

• Cosméticos comedogénicos (como por exemplo, produtos de 

maquilhagem que podem provocar irritação da pele) 

As caraterísticas da pele oleosa são60: 

• Tez com brilho; 

• Poros dilatados e, por isso, claramente visíveis; 
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• Textura grossa; 

• Tendência para o aparecimento de acne, especialmente na puberdade. 

 

✓ Pele mista: Como o próprio nome sugere, o termo “mista” é utilizado para designar 

uma pele que consiste numa mistura de dois tipos de pele: pele normal a seca com 

pele oleosa (Anexo 22). As caraterísticas da pele mista são60,61: 

• “Zona T” (testa, nariz e queixo) oleosa; 

• Poros dilatados na “zona T”; 

• Tendência a desenvolver impurezas na “zona T”; 

• Região das bochechas normais ou secas. 

Neste tipo de pele há uma produção excessiva de sebo na “zona T” e uma produção 

deficiente de sebo e falta de lípidos na região das bochechas60. 

 

✓ Pele sensível: O termo “sensível” é utilizado para designar uma pele que reage muito 

a fatores externos (Stress, ar condicionado, temperatura ou radiação ultravioleta), 

fatores esses que geralmente são bem tolerados pela pele equilibrada (Anexo 22). 

Em alguns casos a pele sensível é uma condição permanente, enquanto que 

noutros, a sensibilidade ocorre apenas quando há exposição a certos fatores 

internos e externos. Esta sensibilidade é desencadeada quando a função de barreira 

protetora da pele se encontra comprometida, pelo que há perda de água e 

penetração de substâncias irritantes na pele. Para além de secura, comichão e 

tensão, este tipo de pele provoca também vermelhidão. São, portanto, necessários 

cuidados especiais suplementares para acalmar e, em simultâneo, fortalecer a 

barreira protetora deste tipo de pele61. 

As caraterísticas da pele sensível são61: 

• Sensibilidade para com os fatores ambientais; 

• Tensão e comichão; 

• Vermelhidão. 

 

1.1.2. Cuidados diários com a pele 

O cuidado ideal para manter a pele saudável e bonita envolve 5 passos básicos: 

 

a) Limpeza da pele: A limpeza é um dos passos para um cuidado eficaz da pele e vai 

permitir remover sujidade, células mortas, maquilhagem, secreções das glândulas 

(excesso de sebo e suor) e produtos de degradação. Além disso, este passo vai 

preparar a pele para a rotina de cuidado. Estando a pele limpa, há uma absorção 

mais eficaz dos valiosos ingredientes dos produtos de cuidado de rosto, permitindo 

obter melhores resultados62,64.  

A limpeza é particularmente importante na pele oleosa, pois este tipo de pele tem 

tendência a ter mais impurezas e é propenso ao desenvolvimento de acne, ajudando 
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a manter o seu equilíbrio natural e a estimular o processo de regeneração natural. O 

produto ideal para a limpeza da pele oleosa é um exfoliante antibacteriano, que vai 

exercer uma limpeza em maior profundidade62,63.   

A pele seca tem, por natureza, um défice em oleosidade e hidratação, pelo que o 

produto de limpeza mais adequado é um leite de limpeza com ingredientes 

hidratantes (óleo de amêndoa, óleo de calêndula, etc). Se for usado um produto 

inadequado a pele pode desenvolver irritação63. 

A pele sensível requer um cuidado especial, pois é muito reativa a agentes 

exógenos, desenvolvendo irritação muito facilmente. Um leite de limpeza mais suave 

ou um fluido (por exemplo, água micelar) com substâncias calmantes (dexpantenol, 

óleo de sementes de uva) são adequados para este tipo de pele, reduzindo a 

vermelhidão, tensão e secura características da pele sensível63. 

Numa pele normal, ou seja, equilibrada, o ideal é usar um produto suave e hidratante, 

nomeadamente um leite de limpeza ou um gel refrescante63.  

No caso da pele mista em que a região das bochechas é seca e a “zona T” tem 

caraterísticas oleosas, um gel de limpeza suave é o mais indicado.  

De uma forma geral, e pelo fato da pele do rosto ser particularmente sensível, deve-

se evitar usar água muito quente e esfregar muito com a toalha. Os produtos de 

limpeza devem ser suaves e com pouco efeito detergente, de forma a não 

comprometer as funções da camada córnea da pele56. 

 

b) Esfoliação da pele: Este passo permite remover células mortas superficiais, melhorar 

a microcirculação e melhorar o estado superficial da pele, tornando-a mais suave, 

refinada e purificada. Para além disso, promove a renovação profunda das células, 

pelo que é aconselhado fazer a esfoliação à noite para dar tempo à pele de 

recuperar. Não é aconselhada a utilização excessiva de esfoliantes, uma vez que o 

excesso de esfoliação pode danificar a barreira protetora da pele. No caso específico 

da pele seca, a esfoliação deve ser feita, no máximo, uma vez por semana63. 

 

c) Tonificação da pele: Este passo completa o processo de limpeza da pele, removendo 

os resíduos dos produtos de limpeza utilizados. Além disso, o tónico refresca a pele, 

melhora a textura, repõe a tonicidade, clareia e suaviza a pele. É recomendada a 

utilização de tónicos sem álcool para a maioria dos tipos de pele, especialmente para 

pele seca, pois pode ocorrer intensificação da secura da mesma na presença de 

álcool62,63. Os tónicos com álcool refrescam a pele, contudo podem retirar os lípidos 

naturais da mesma. Para compensar esta perda excessiva de lípidos, a pele produz 

sebo em excesso, ficando com caraterísticas oleosas. Por outro lado, para as peles 

oleosas ou mistas, um tónico com álcool pode ser um aliado, retirando o excesso de 

oleosidade
62. 
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d) Hidratação da pele: Este passo promove a restauração da barreira protetora da pele, 

cobre pequenas fissuras diminuindo a rugosidade, forma um filme protetor e 

aumenta o teor de água da epiderme, conferindo uma sensação de suavidade e 

conforto. A aplicação de produtos hidratantes deve ser feita sobre uma pele limpa62. 

No caso específico da pele mista, os produtos hidratantes que não deixem a pele 

mais oleosa são os mais aconselhados63. 

 

e) Proteção da pele: A proteção da pele previne a hiperpigmentação, as queimaduras 

solares, o aparecimento de rugas e, consequentemente, o envelhecimento precoce. 

Além disso, reduz o desenvolvimento de cancro da pele. O sol é vital. É fonte de 

energia e tem efeitos benéficos na saúde, tendo um papel fundamental na síntese 

de vitamina D. Além disso, devido à sua ação antidepressiva, pode afetar 

positivamente o nosso estado de espírito. Pode e deve-se desfrutar do sol, mas sem 

colocar a nossa saúde em risco. Aplicar protetor solar todos os dias e respeitar as 

horas de maior intensidade da radiação solar, procurando não se expor às mesmas, 

são medidas importantes a seguir56.  

 

1.1.3. Objetivos 

 Objetivo principal: Promover os cuidados básicos para uma pele saudável. 

 

Objetivos secundários: Adquirir e aprofundar conhecimentos na área da 

Dermocosmética. Promover as vendas de produtos cosméticos na FSM. 

 

1.1.4. Métodos 

1.1.4.1. Elaboração de um panfleto 

 Elaborei um panfleto (Anexo 23) contendo informação sobre os diferentes tipos de pele 

e sobre os cuidados diários a ter para uma pele do rosto saudável e bonita. Nesse panfleto 

coloquei também exemplos de produtos cosméticos, de diferentes marcas disponíveis na FSM, 

que podem ser introduzidos numa rotina diária de cuidados básicos. Estes panfletos foram 

entregues por mim aos clientes da FSM com o objetivo de promover os cuidados básicos ainda 

muito desvalorizados e, consequentemente, promover as vendas destes produtos na farmácia. 

 

1.1.4.2. Diagnóstico à pele 

No dia 5 de dezembro de 2017 realizou-se na FSM um diagnóstico à pele em parceria 

com a Caudalie®. Para o diagnóstico foi utilizado um scanner, o Aramo Portable Scanner 

Integration (API), que permite visualizar a estrutura da pele macroscopicamente e avaliar 

determinadas caraterísticas da mesma, tais como:  grau de hidratação, elasticidade, acne e 

hiperpigmentação. De acordo com os resultados do diagnóstico facial foram aconselhados, a 

cada um dos participantes, produtos específicos para melhorar o estado da pele, como 

hidratantes, produtos anti-manchas, entre outros. Além disso, no decorrer do diagnóstico facial 

foram dados conselhos úteis para manter uma pele saudável e bonita, como a correta higiene e 
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cuidado adequado da pele (lavagem, esfoliação, tonificação, hidratação e proteção solar). 

Aquando da entrega dos panfletos, e em conversa com os utentes, pude confirmar que a maioria 

da população não tem por hábito cuidar da pele, exceto o cuidado de lavar a cara de manhã que 

foi muitas vezes mencionado. Grande parte dos utentes referia que não usava qualquer produto 

para a pele, nem mesmo durante a exposição prolongada ao sol. Excecionalmente, a população 

mais jovem revelou-se, de uma forma geral, mais informada e preocupada com este tema. Os 

jovens, principalmente do sexo feminino, têm mais cuidado com a pele, usando diariamente 

cremes hidratantes, cremes para situações específicas (pele acneica, pele sensível, pele 

atópica), produtos específicos de limpeza da pele (água micelar, gel de limpeza, etc.) e protetores 

solares tendencialmente com fator de proteção solar elevado (FPS 50). 

  

1.1.5. Conclusão 

O rosto é o nosso “cartão de visitas”. Adquirir o hábito de cuidar da pele é essencial para 

evitar o seu envelhecimento precoce e para mantê-la saudável e bonita. O fator stress, uma 

alimentação inadequada e descuidada, uma exposição excessiva ao sol, o fumo do tabaco, 

eventuais alterações hormonais e a poluição são fatores que afetam negativamente o processo 

de renovação celular, comprometendo as funções da pele e prejudicando a nossa aparência, daí 

a importância de se adquirir uma rotina de cuidados básicos com a pele do rosto. Os cuidados 

básicos vão minimizar esses efeitos negativos, melhorando o estado da nossa pele. 

Além dos cuidados básicos diários, para manter a pele saudável e bonita deve-se 

também beber muita água, que é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, 

manter uma alimentação equilibrada à base de frutas, verduras e alimentos ricos em fibras, criar 

condições para um sono de qualidade e de duração adequada e praticar exercício 

físico regularmente.  

A meu ver, este tipo de atividade (Diagnóstico facial) deveria realizar-se com maior 

frequência nas farmácias comunitárias portuguesas. Desta forma promover-se-ia a saúde da 

pele, que é frequentemente desvalorizada muitas vezes por falta de conhecimento. 
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Anexo 1:  Certificado da formação “Cicaplast” realizada através do Portal Online da Cosmética 

Ativa 
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Anexo 2: Certificado da formação “Serozinc” realizada através do Portal Online da Cosmética 

Ativa 
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Anexo 3: Certificado da formação “Toleriana Caring Wash” realizada através do Portal Online 

da Cosmética Ativa 
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Anexo 4: Certificado da formação “Congestão Nasal” realizada através da Plataforma Digital 

Academia Omega Pharma 
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Anexo 5: Certificado da formação “Cuidado da pelel” realizada através da Plataforma Digital 

Academia Omega Pharma 
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Anexo 6: Certificado da formação “Gripes e constipações” realizada através da Plataforma 

Digital Academia Omega Pharma 
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Anexo 7: Certificado da formação “Higiene íntima” realizada através da Plataforma Digital 

Academia Omega Pharma 
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Anexo 8: Certificado da formação “Prevenção de gripes e constipações” realizada através da 

Plataforma Digital Academia Omega Pharma 
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Anexo 9: Certificado da formação “Tosse” realizada através da Plataforma Digital Academia 

Omega Pharma 
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Anexo 10: Certificado da formação “Multivitamínicos” realizada através da Plataforma Digital 

Academia Omega Pharma 
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Anexo 11: Certificado da formação “Pele casca de laranja” realizada através da Plataforma 

Digital Academia Omega Pharma 
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Anexo 12: Algoritmo clínico: abordagem de controlo e terapêutica, por degraus, para crianças 

com idade inferior a 6 anos 

 

Fonte: Normas de Orientação Clínica: Monitorização e Tratamento para o Controlo da Asma na 

Criança, no Adolescente e no Adulto. Acessível em: https://nocs.pt/ [acedido em 09 de maio de 

2018] 

 

 

https://nocs.pt/
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Anexo 13: Algoritmo clínico: abordagem para o controlo e terapêutica, por degraus, para adultos, 

adolescentes e crianças com idade igual ou superior a 6 anos 

 

Fonte: Normas de Orientação Clínica: Monitorização e Tratamento para o Controlo da Asma na 

Criança, no Adolescente e no Adulto. Acessível em: https://nocs.pt/ [acedido em 09 de maio de 

2018]. 
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Anexo 14: Fármacos e dispositivos inalatórios disponíveis em Portugal 
 

Adaptado de: Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar: Folheto sobre terapêutica 

inalatória para Asma e DPOC. Acessível em: www.apmgf.pt/ [acedido em 10 de maio de 2018]. 
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Anexo 15: Vantagens e desvantagens dos dispositivos inalatórios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Adaptado de: MESQUITA, Sandra et al. - Dispositivos para Terapêutica Inalatória na Criança. 

Revista do Hospital de Crianças Maria Pia. XIII:2 (2004) 121–126. 
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Anexo 16: Caraterísticas de um dispositivo inalatório ideal 

 

 

Adaptado de: MESQUITA, Sandra et al. - Dispositivos para Terapêutica Inalatória na Criança. 

Revista do Hospital de Crianças Maria Pia. XIII:2 (2004) 121–126. 
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Anexo 17: Imagens ilustrativas dos dispositivos inalatórios 

 
 

 
 
Adaptado de: Medicina Geral e Familiar: Quadro resumo dos Dispositivos Inalatórios. Acessível 

em: https://www.mgfamiliar.net/ [acedido em 10 de maio de 2018]. 
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Anexo 18: Panfletos contendo os passos para a execução correta da técnica inalatória para 

cada dispositivo inalatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

Anexo 19: Dispositivos inalatórios adquiridos para demonstração  
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Anexo 20: Inquéritos para avaliação do grau de controlo da asma, da técnica inalatória e da 

preparação dos dispositivos inalatórios 
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Anexo 21: Resultados das questões feitas ao grupo dos asmáticos e ao grupo dos cuidadores 

para avaliação do grau de controlo da asma 

 

Resultados das questões feitas ao grupo dos asmáticos no inquérito para avaliação do grau de 

controlo da asma 

GRUPO DOS ASMÁTICOS RESPONDERAM 
“SIM” 

RESPONDERAM 
“NÃO” 

1ª PERGUNTA 12 pessoas 8 pessoas 

2ª PERGUNTA 5 pessoas 15 pessoas 

3ª PERGUNTA 6 pessoas 14 pessoas 

4ª PERGUNTA 2 pessoas 18 pessoas 

 

 

 

Resultados das questões feitas ao grupo dos cuidadores no inquérito para avaliação do grau 

de controlo da asma 

GRUPO DOS CUIDADORES RESPONDERAM 
“SIM” 

RESPONDERAM 
“NÃO” 

1ª PERGUNTA 9 pessoas 4 pessoas 

2ª PERGUNTA 5 pessoas 8 pessoas 

3ª PERGUNTA 5 pessoas 8 pessoas 

4ª PERGUNTA 5 pessoas 8 pessoas 
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Anexo 22: Imagens ilustrativas dos diferentes tipos de pele 

 

                               Pele normal                                                            Pele oleosa 

 

                               Pele seca                                                          “Zona T” (Pele mista) 

 

 

Adaptado de: Eucerin: Conhecimento básico da pele. Como identificar o seu tipo de pele. 

Acessível em: https://www.eucerin.pt/ [acedido em 19 de maio de 2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária| Farmácia São Martinho 

Anexo 23: Panfleto sobre os cuidados diários para uma pele saudável e bonita 
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Resumo 

O presente relatório ilustra os dois meses de estágio curricular, passados 

no conceito de farmácia hospitalar no Hospital Dr. Nélio Mendonça, que surge 

no culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O estágio 

decorreu do dia 1 de setembro ao dia 31 de outubro, sob a orientação da Dra. 

Filipa Serrado. Durante este período, tive a oportunidade de passar pelos 

diferentes setores dos serviços farmacêuticos deste hospital: setor de Gestão, 

setor de Distribuição e Ambulatório, setor de Farmacotecnia e setor Centro de 

Informação de Medicamentos. De forma resumida, comecei por aprender toda a 

logística da gestão dos serviços farmacêuticos a nível hospitalar. Já em 

ambulatório, tive oportunidade de ter um primeiro contacto com as pessoas, onde 

fiz os meus primeiros atendimentos e dispensa de medicação sob supervisão de 

um farmacêutico deste setor. No setor de Distribuição, e de grosso modo, pude 

tomar conhecimento dos diferentes sistemas de distribuição de medicação que 

existem a nível hospitalar e tive oportunidade de visitar alguns dos serviços 

clínicos para reposição de stock na companhia do farmacêutico responsável. No 

último mês de estágio pude ter contacto com o reembalamento unitário de 

medicamentos e pude visualizar e acompanhar a preparação de medicamentos 

manipulados não estéreis e de medicamentos manipulados estéreis (nutrição 

parentérica, anticorpos monoclonais e colírios). Realço ainda que, durante o 

período que passei pelo setor Centro de Informação de Medicamentos, foi-me 

dada a oportunidade de elaborar uma resposta, com base em informação 

científica, a uma dúvida que surgiu relativa a um produto farmacêutico (Octiset®) 

no que respeita à desinfeção umbilical de prematuros. Esta resposta foi 

analisada e validada por um farmacêutico deste setor e depois enviada à 

enfermeira que solicitou este esclarecimento. Para além desta resposta, elaborei 

um outro trabalho, intitulado de “Manipulação de Citotóxicos”, que foi 

posteriormente apresentado ao núcleo farmacêutico deste hospital no dia 31 de 

outubro de 2017.     
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1. Introdução 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM, 

E.P.E.) é uma unidade que presta cuidados de saúde à população, sem exceção, 

e que serve de complemento e mecanismo articulador dos centros de saúde e 

hospitais da região1.  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do SESARAM, E. P. E. localizam-se no 

Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), no Funchal, e constituem um centro 

distribuidor centralizado, responsável pela distribuição de produtos 

farmacêuticos quer para os seus serviços, quer para outras entidades 

congéneres, nomeadamente centros de saúde da Região Autónoma da Madeira, 

Hospital dos Marmeleiros, Atalaya (Unidade de Internamento de Longa 

Duração), Hospital Dr. João d’Almada e centros de diálise com autonomia 

administrativa. Os SF Hospitalares são o serviço que, em articulação direta com 

a Direção Clínica do hospital, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), assegura a terapêutica medicamentosa aos utentes da região em tempo 

útil e garante a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos, através da implementação e monitorização dos diversos 

processos inerentes à gestão do circuito do medicamento2.  

O Núcleo Farmacêutico do HNM encontra-se dividido em diversos 

sectores, de acordo com as competências e funções do farmacêutico em meio 

hospitalar:

 

Setores

Gestão

Distribuição

AmbulatórioFarmacotecnia

Centro de 
Informação do 
Medicamento
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2. Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

É da responsabilidade dos SF Hospitalares: 

 - A gestão do circuito do medicamento (Seleção, Aquisição, 

Armazenamento e Distribuição); 

 - A gestão de produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, 

etc.); 

 - A implementação e monitorização da política do medicamento, que se 

encontra definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela 

CFT; 

 - A gestão de uma parcela do orçamento dos hospitais3. 

Nos SF do HNM, o circuito do medicamento é suportado por um software 

informático que foi criado especificamente para os SF deste hospital, o 

ATRIUM® (anexo 1), o qual permite uma gestão mais simplificada e eficaz dos 

stocks. 

 

 

2.1. Seleção 

Em meio hospitalar, a seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos é da responsabilidade da CFT. Este processo de seleção 

é regido pelo Formulário Hospitalar de Medicamentos Interno, elaborado com 

base no Formulário Hospitalar Nacional dos Medicamentos, e deve garantir uma 

melhor qualidade de vida aos utentes do hospital com necessidades terapêuticas 

não contempladas no Formulário Hospitalar Nacional dos Medicamentos, aos 

mais baixos custos possíveis3. 

Os médicos do hospital podem sugerir a introdução de medicamentos que 

não estejam contemplados no Formulário Hospitalar de Medicamentos Interno. 

Para esse fim, o médico tem de elaborar um pedido de introdução do novo 

medicamento no formulário, onde deve indicar a justificação clínica para a 

introdução da nova terapêutica e a duração prevista do tratamento em questão. 

Este pedido é enviado para os SF onde posteriormente será avaliado pela CFT. 

É, portanto, a CFT que irá decidir se o pedido de obtenção do medicamento deve 

ou não ser aceite, através de um parecer (anexo 2), com base na justificação do 

médico e em critérios fármaco-económicos. 
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É necessário efetuar um pedido de Autorização de Utilização Especial 

(anexo 3) à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

(INFARMED, IP), caso o medicamento em questão não tenha Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, mesmo que este pertença ao 

Formulário Hospitalar de Medicamentos Interno. A Autorização de Utilização 

Especial está indicada para medicamentos "com Autorização de Introdução no 

Mercado em país estrangeiro" ou "sem Autorização de Introdução no Mercado 

em país estrangeiro, cuja eficácia e segurança de emprego sejam fortemente 

presumidas à luz dos resultados de ensaios precedentes, nomeadamente 

realizados com vista a um pedido de Autorização de Introdução no Mercado4. O 

pedido de Autorização de Utilização Especial é realizado pelo diretor clínico ao 

INFARMED, IP. Nesse pedido deve constar a justificação clínica, as principais 

indicações do medicamento, as estratégias terapêuticas e a fundamentação 

científica. 

 

 

2.2. Aquisição 

É em articulação com o Serviço de Aprovisionamento que os SF do 

hospital efetuam a aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos3. O processo de aquisição de recursos compreende uma 

sequência lógica de atividades que pretende essencialmente uma gestão 

racional do binómio custo/benefício, sem comprometimento das obrigações 

éticas. 

Anualmente, é elaborado um plano de previsões de necessidades e 

consumos. É com base nesta previsão que posteriormente é efetuado o pedido 

de compra /nota de encomenda de recursos.  

As aquisições podem ser realizadas por catálogo de aprovisionamento 

público da saúde, concursos públicos (nacionais ou internacionais) ou por ajuste 

direto. 

✓ Catálogo de aprovisionamento público da saúde: É neste catálogo que 

consta a listagem de todos os concursos públicos a decorrer. O 

farmacêutico responsável pelo setor de gestão analisa o catálogo e faz 

o pedido de compra/nota de encomenda ao fornecedor que apresenta 

uma proposta custo/benefício mais favorável; 
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✓ Ajuste direto: este processo é mais simples e mais rápido, tendo em 

conta que a entidade adjudicante lança o concurso diretamente a 

entidades escolhidas, convidando-as a apresentarem propostas. 

Recorre-se a este método de aquisição quando se tratam de 

medicamentos exclusivos ou não exclusivos com um custo de até 

€100 000; 

✓ Concursos públicos: Recorre-se a este método de aquisição quando 

se tratam de medicamentos não exclusivos. Para medicamentos com 

um custo entre €101 000 e €200 00 é realizado um concurso público 

nacional. Para medicamentos com um custo acima dos 200 000€ é 

realizado um concurso público internacional. 

Posteriormente, as propostas são avaliadas pelo serviço de gestão. Os 

farmacêuticos que fazem parte do júri vão fazer a seleção do fornecedor tendo 

por base os requisitos estipulados (AIM, preço base, entre outros). Normalmente, 

é escolhido o fornecedor que faz a proposta de valor mais baixo. 

Nesta fase devem ser registados dados mínimos, tais como: data e 

número do pedido, respetivo fornecedor, identificação dos produtos e respetivas 

quantidades3.  

 

 

2.3. Receção 

 Quando o nível de stock mínimo de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos, pré-estabelecido pelos SF do hospital, é 

atingido, é feita uma requisição, através de uma nota de encomenda com os 

produtos em falta, que depois é enviada aos respetivos fornecedores. Os 

produtos encomendados são, posteriormente, entregues e rececionados nas 

instalações do núcleo farmacêutico.  

No ato da entrega, as encomendas fazem-se acompanhar de uma guia 

de remessa e/ou fatura.  Nesta fase, a guia de remessa com a nota de 

encomenda, as quantidades, os lotes e os prazos de validade dos produtos são 

devidamente conferidos. Estando tudo conforme após conferência, é feito o 

registo de entrada da encomenda no sistema informático e arquivada toda a 

documentação técnica (certificados de análise)3.  
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No caso específico dos estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos 

que, por força da legislação, têm condições especiais de segurança, é exigido, 

no ato da entrega, um documento normalizado devidamente carimbado e 

assinado pela entidade fornecedora, que deve ser arquivado com a 

correspondente nota de encomenda pelo farmacêutico responsável. 

Quanto aos hemoderivados, também eles medicamentos que, por força 

da legislação, têm condições especiais de segurança, no ato da entrega devem 

se fazer acompanhar de um certificado de libertação de lote, emitido pelo 

INFARMED, IP, que é conferido e arquivado juntamente com o número de lote e 

prazo de validade. 

 

 

2.4. Armazenamento 

 Após serem rececionados, os produtos farmacêuticos são armazenados 

tendo em conta critérios técnicos, nomeadamente, condições necessárias de 

espaço, luz, temperatura e humidade. Garante-se, assim, um armazenamento 

cuidado e controlado para condições especiais de armazenagem e segurança 

especial de medicamentos3.  

Os Estupefacientes e Psicotrópicos, dadas as suas caraterísticas, 

requerem um controlo acrescido quando comparados com outros produtos 

farmacêuticos. Todos os movimentos (entradas e saídas) destes medicamentos 

têm de ser registados no “Livro de Registos de Estupefacientes e Psicotrópicos” 

segundo o legislado na Portaria n.º 981/98 de 18 de setembro, matéria regulada 

no Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 12 de outubro e Decreto-Lei n.º 15/93 de 

22 de janeiro, com retificação de 20 de fevereiro. 

 

A minha passagem pelo setor de gestão dos SF, do dia 1 ao dia 8 de 

setembro, encontra-se descrita, de forma resumida, na tabela abaixo. 
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Tabela 1: Cronograma das atividades realizadas no setor de gestão

 

 

 

3. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

 A distribuição de medicamentos é uma simbiose entre o ato do 

farmacêutico e a entrega de medicamentos, que tem como principais objetivos 

garantir o cumprimento da prescrição médica e a administração correta do 

medicamento5. Existem diferentes sistemas de distribuição de medicamentos, 

nomeadamente, Distribuição Clássica (DC) ou Tradicional, Distribuição por 

Reposição de Stocks Nivelados ou Reposição por Níveis e Distribuição por Dose 

Diária Individual Unitária (DDIU). Embora o sistema por DDIU tenha sido 

considerado o melhor sistema de distribuição, tendo em conta todos os outros, 

nem sempre é possível implementá-lo, pelo que deve ser escolhido o sistema 

que melhor se adeque às características do serviço em questão.  

 

 

3.1. Distribuição Clássica ou Tradicional 

 Como o próprio nome sugere, o sistema de DC foi o primeiro sistema de 

distribuição de medicamentos a surgir em meio hospitalar. No entanto, este 

sistema revelou uma certa dificuldade em controlar os stocks existentes, levando 

a um maior número de erros. Para colmatar as falhas da DC surgiram novos 

sistemas de distribuição, já mencionados anteriormente.  

A DC é utilizada em requisições urgentes ou requisições semanais e é o 

enfermeiro chefe que é responsável por efetuar a requisição dos medicamentos 

que necessita5.  

1 a 8 de 
setembro

Consulta do Manual de Boas Práticas de Farmácia
Hospitalar;

Consulta do Manual de Manipulação de Citotóxicos;

Receção e conferência de produtos adquiridos;

Visita ao armazém dos produtos farmacêuticos;

Conhecimento de toda a dinâmica e funcionamento do setor
de gestão.
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Os SF deste hospital têm uma área reservada para a colocação dos 

medicamentos urgentes e para a sua entrega, que é feita diretamente a 

auxiliares dos respetivos serviços clínicos em horário pré-definido. 

A distribuição de medicamentos para o Hospital Dr. João D’Almada segue 

este sistema de DC semanal. 

 

 

3.2. Distribuição por sistema de Reposição por Stocks Nivelados ou 

Reposição por Níveis 

 Neste tipo de sistema de distribuição, é estabelecido um stock fixo 

atendendo às necessidades de cada serviço clínico. São os Enfermeiro Chefe, 

o Farmacêutico e o Médico que decidem qual deve ser esse stock fixo. 

 Semanalmente, os farmacêuticos que trabalham no setor de distribuição 

dirigem-se aos serviços clínicos pelos quais são responsáveis para fazer a 

verificação do stock existente. Se verificarem que há medicamentos ou produtos 

farmacêuticos em falta, elaboram um pedido de reposição5. 

 

 

3.2.1. Distribuição automatizada (Pyxis®) 

 A Pyxis® (anexo 4) é um equipamento de distribuição que contém 

compartimentos intermutáveis, geridos por um software e controlados 

eletronicamente, onde se coloca medicação para dispensada automática. Este 

sistema serve de complemento ou substituto da dose unitária e torna a 

distribuição mais prática e acessível a qualquer momento, incluindo 

medicamentos de controlo mais restrito (ex: Psicotrópicos e Estupefacientes). 

 Os serviços clínicos do HNM que utilizam a Pyxis® são: Bloco operatório, 

Serviço de Urgência e Pediatria. Existe uma outra Pyxis® no Hospital dos 

Marmeleiros. 
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3.3. Distribuição por sistema de Reposição por Dose Diária Individual 

Unitária 

 De todos os sistemas de distribuição de medicação em meio hospitalar, o 

sistema DDIU é considerado o melhor, como já foi referido anteriormente, na 

medida em que permite a intervenção do farmacêutico do ponto de vista 

farmacoterapêutico. O farmacêutico tem, desta forma, um papel ativo na 

monitorização da prescrição médica e na sua validação5. 

Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar: “Este processo apresenta 

diversas vantagens, tais como, o melhor conhecimento do perfil 

farmacoterapêutico do doente, aumentar a segurança e eficiência do circuito do 

medicamento, diminuir os riscos de interações e erros associados, racionalizar 

a terapêutica, atribuir mais corretamente os custos, diminuir os desperdícios de 

medicação e possibilitar aos enfermeiros que dediquem mais tempo aos 

cuidados dos doentes.” 

 

 

3.3.1. Distribuição semi-automatizada (Kardex®) 

 O Kardex® (anexo 5) é um equipamento de distribuição semi-automática 

que contém prateleiras rotativas no sentido vertical, cada uma delas com várias 

gavetas contendo divisões onde são colocados medicamentos. O Técnico de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT) utiliza esta ferramenta (Kardex®) para fazer a 

distribuição por DDIU. Esta distribuição é feita medicamento a medicamento. e 

não doente a doente, e o Kardex® veio tornar mais rápido e prático todo este 

procedimento. O Kardex® permitiu também uma melhoria de qualidade e 

segurança da terapêutica, diminuindo os erros de medicação. O TDT coloca a 

medicação em maletas próprias para distribuição por dose unitária (anexo 6). As 

gavetas das maletas encontram-se sempre identificadas (serviço, nome e 

número da cama do paciente). As maletas, fechadas à chave, são 

posteriormente transportadas para os respetivos serviços onde são abertas pelo 

Enfermeiro Chefe. 

A distribuição de medicamentos para os Serviços Clínicos do HNM segue 

este sistema. Na Unidade de Internamento de Longa Duração (Atalaya), o 

sistema de distribuição implementado é o sistema DDIU, mas de forma 
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personalizada, uma vez que nesta unidade a distribuição é feita duas vezes na 

semana.  

  

A minha passagem pelo setor de distribuição dos SF, do dia 9 de setembro 

ao dia 4 de outubro, encontra-se descrita, de forma resumida, na tabela abaixo. 
 

 

Tabela 2: Cronograma das atividades realizadas no setor de distribuição 

 

 

9 a 17 de 
setembro

Visita ao Ambulatório e conhecimento da sua dinâmica;

Consulta da legislação em vigor relativa à dispensa de
medicamentos em ambulatório;

Contato com o circuito do medicamento desde a entrega da
prescrição à dispensa;

Contato com o reembalamento de medicamentos para
dispensa em ambulatório;

Separação de medicamentos em sacos, por doente, para
entrega no centro de diálise NephroCare;

Separação de medicamentos em sacos, por doente, para
entrega no Porto Santo;

Atendimento e dispensa de medicamentos aos utentes;

Visita ao Ambulatório de Hemato-Oncologia;

Contato e dispensa de medicamentos citostáticos.

18 a 29 de 
setembro

Conhecimento dos circuitos gerais de distribuição;

Contato com o equipamento Kardex (anexo 5);

Formação, no Porto, sobre "Aconselhamento veterinário em
farmácia comunitária" (anexo 7);

Formação, no Porto, sobre "Medicamentos não sujeitos a
receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-
EF) (anexo 7);

Conhecimento do circuito das Benzodiazepinas,
Psicotrópicos e Estupefacientes;

Visita aos diferentes serviços do hospital para reposição de
stock (Cardiologia, Nefrologia, Bloco operatório, Pediatria,
Ginecologia, Diálise, etc. ).
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4. Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório 

 No HNM existem dois ambulatórios. Um encontra-se nas instalações dos 

SF e outro encontra-se junto dos serviços de Hemato-Oncologia (“Ambulatório 

de Hemato-Oncologia”). Este último, e como a própria designação sugere, 

destina-se à dispensa de medicamentos indicados no tratamento de doenças 

hematológicas e oncológicas. Em ambos os ambulatórios os farmacêuticos 

dispensam a medicação e prestam apoio ao utente. O ambulatório que se situa 

nas instalações dos SF destina-se à dispensa de medicação a doentes crónicos, 

nomeadamente, portadores de HIV, Hepatite C e Doença Renal Crónica. A 

medicação dispensada em ambulatório é suficiente para um período de 30 dias, 

pelo que, mensalmente, o doente tem de se deslocar aos SF do HNM para 

efetuar o levantamento da sua medicação. 

 Para que a medicação possa ser levantada em regime ambulatório o 

utente tem de apresentar o seu cartão de cidadão ou de utente.    

 

 

30 de 
setembro a 6 
de outubro

Visita ao Hospital dos Marmeleiros, ao Atalaya e ao Hospital
Dr. João d’Almada. Cohecimento da dinâmica dos mesmos e
reposição de stocks;

Conhecimento da dinâmica da distribuição de medicamentos
para os Centros de Saúde da Região Autónoma da Madeira;

Contagem e separação de vacinas contra a gripe (Influvac®)
para distribuição pelos Centros de Saúde da Região
Autónoma da Madeira;

Contato com o Programa Nacional de Vacinação em Vigor;

Leitura do "Manual de procedimentos administrativos dos
Centros de Saúde";

Leitura do "Manual de distribuição de Medicamentos e
Produtos Farmacêuticos".



 

11 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar| Hospital Dr.Nélio Mendonça 

5. Distribuição de Medicamentos para os Cuidados Primários 

 Os cuidados primários referem-se a todos os centros de saúde da Região 

Autónoma da Madeira, alguns lares e corporações de bombeiros. A distribuição 

de medicamentos para os cuidados primários é feita mensalmente e fica à 

responsabilidade de um farmacêutico. Para isso, os SF recebem uma requisição 

mensal eletrónica de cada entidade, indicando a medicação em falta. O 

farmacêutico responsável analisa o pedido de reposição e valida. Após 

validação, a medicação é preparada e separada por TDT’s.  

 Excecionalmente, o centro de saúde situado na ilha do Porto Santo, em 

vez de receber medicação mensalmente, recebe duas vezes por mês. 

 

 

6. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial 

6.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos são estritamente 

controlados e regidos por legislação própria devido às suas caraterísticas de 

indução de dependência física e psíquica aquando de uma utilização recorrente. 

A nível clínico, a utilização destas substâncias está também sujeita a um 

percurso distinto sob vigilância do Instituto de Administração de Saúde e 

Assuntos Sociais (IA-SAÚDE), e este último, por sua vez, sob vigilância do 

INFARMED, IP. 

Nos SF existem cofres próprios para armazenamento destas substâncias, 

de acesso restrito a farmacêuticos através da introdução de uma palavra-passe. 

Nos SF do HNM, todo este percurso dos medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos fica à responsabilidade de um único farmacêutico, que tem um 

papel ativo na monitorização da prescrição médica, dispensa e utilização do 

programa informático onde são feitos todos os registos necessários de acordo 

com as exigências legais6.  As entradas e saídas deste tipo de medicação são 

minuciosamente controladas pelo farmacêutico responsável. 

 A requisição deste tipo de medicação aos SF requer o preenchimento de 

um documento que tem a designação de “Anexo X” (anexo 8) que deve estar 

acompanhado do “modelo APR-1” (anexo 9).  
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 É o farmacêutico responsável pelos Estupefacientes e Psicotrópicos que 

faz a entrega destas substâncias, em mão, ao Enfermeiro Chefe. Este tipo de 

medicação é entregue num envelope selado, fazendo-se acompanhar do “Anexo 

X” e do duplicado do “modelo APR-1”. 

  Toda a documentação exigida pela legislação, referente aos 

Estupefacientes e Psicotrópicos, é devidamente arquivada em dossier próprio. 

 

 

6.2. Hemoderivados 

 Os derivados de plasma humano são: Albumina, Imunoglobulinas 

(inespecífica, anti-tetânica, anti-hepatite B, anti-Rh, anti-varicela), concentrado 

de Anti-trombina III e Fibrinogénio Humano. 

 A requisição de Hemoderivados aos SF pode ser feita através do “Modelo 

APR-1” ou através de requisição on-line. No ato de entrega aos serviços clínicos 

que efetuaram requisição, a medicação deve fazer-se acompanhar por um 

documento designado de folha de requisição de Hemoderivados “VIA SERVIÇO” 

(anexo 10). No caso da distribuição de Hemoderivados para o Hospital Dr. João 

d’Almada, Hospital dos Marmeleiros e Centros de Saúde, a medicação faz-se 

acompanhar pelas folhas de requisição de Hemoderivados “VIA SERVIÇO” e 

“VIA FARMÁCIA” (anexo 11), sendo esta última reenviada posteriormente para 

os SF após a medicação ter sido rececionada6.   

 No caso específico da requisição de Albumina Humana, esta tem de ser 

devidamente justificada. Após a sua validação, a Albumina é dispensada para 

um período de 24h. 

 

 

6.3. Citotóxicos ou Citostáticos 

 Excecionalmente, no HNM, a preparação de citotóxicos é feita por um 

enfermeiro especializado nesta área, no serviço de Hemato-Oncologia, embora 

devesse estar a cargo do núcleo farmacêutico. Isto ocorre porque os SF do HNM 

não possuem uma câmara de fluxo laminar vertical nas suas instalações, que é 

requisito obrigatório para a preparação deste tipo de medicação dadas as suas 

características.  
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Num futuro breve, os SF do HNM passarão a ser responsáveis pela 

preparação de citotóxicos. Por essa razão, durante o meu estágio, foi-me pedida 

a elaboração de um trabalho bibliográfico sobre manipulação de citotóxicos 

(apêndice 1), que foi posteriormente apresentado por mim ao núcleo 

farmacêutico do HNM.  

 

 

7. Farmacovigilância 

 A Farmacovigilância é um sistema de monitorização que procura melhorar 

a qualidade e segurança dos medicamentos, através da deteção, registo, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos 

comercializados7.  

 O HNM também contribui para a Farmacovigilância, pelo que, sempre que 

é identificada uma Reação Adversa Medicamentosa, procede-se ao 

preenchimento de uma folha de notificação (anexo 12), própria para este tipo de 

situação, onde é descrita a reação adversa ocorrida. A notificação é depois 

enviada ao INFARMED, IP. 

 A notificação é avaliada pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância que 

tem a responsabilidade de alertar a Direção Técnica dos SF. O núcleo 

farmacêutico tem a obrigatoriedade de seguir as instruções enviadas nesse 

alerta (ex: conferir se o medicamento em questão existe em stock). 

 

 

8. Centro de Informação do Medicamento (CIM) 

  O CIM é um setor que, quando solicitado, dá apoio tanto a utentes como 

a profissionais de saúde através do fornecimento de informação relativa a 

medicamentos. Hoje em dia, perante a existência de um grande volume de 

informação, tornou-se muito importante a triagem da mesma. O CIM esclarece 

qualquer tipo de dúvida que possa surgir no dia-a-dia acerca de medicamentos, 

analisa e avalia a utilização de medicamentos, promovendo o uso seguro dos 

mesmos. 

Quando as dúvidas chegam ao CIM, é feito um registo informático das 

mesmas. As questões são analisadas pelos farmacêuticos do setor, que 
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consultam diversas fontes bibliográficas. Após isso, elaboram uma resposta que 

é depois enviada à entidade que solicitou o esclarecimento. 

Durante a minha passagem por este setor foi-me dada a oportunidade de 

esclarecer uma dúvida relativa a um produto de desinfeção umbilical de 

prematuros, o Octiset® (anexo 13). Elaborei a resposta (anexo 14) com base em 

fontes bibliográficas fidedignas. A minha resposta foi depois avaliada por um dos 

farmacêuticos do CIM, validada e enviada à enfermeira que solicitou este 

esclarecimento. 

 

 

9. Farmacotecnia 

 A preparação de medicamentos manipulados, fórmulas magistrais e 

preparados oficinais é da responsabilidade deste setor, nomeadamente, 

medicamentos estéreis (colírios, nutrição parentérica, e misturas endovenosas), 

medicamentos não estéreis (xaropes, soluções, suspensões, enemas e papéis 

medicamentosos), pomadas e soluções para uso externo8. Todas as 

formulações estéreis são preparadas numa Câmara de Fluxo Laminar 

Horizontal, numa sala com condições adequadas para a preparação deste tipo 

de medicação. Existe uma outra sala, o laboratório galénico, onde são 

preparados os medicamentos não estéreis e onde se faz também o 

reembalamento unitário com um equipamento (anexo 15) próprio. 

  

A minha passagem pelo setor CIM e pelo setor de Farmacotecnia, do dia 

7 ao dia 31 de outubro, encontra-se descrita, de forma resumida, na tabela 

abaixo. 
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Tabela 3: Cronograma das atividades realizadas no setor “Centro de 

Informação do Medicamento” e no setor de Farmacotecnia 

 

 

 

9.1. Medicamentos Manipulados Não Estéreis 

 Os medicamentos manipulados não estéreis são confecionados no 

laboratório galénico do HNM. Os medicamentos manipulados não estéreis mais 

frequentemente confecionados neste hospital são os xaropes, suspensões, 

soluções e papéis medicamentosos, sendo que os últimos, na sua maioria, são 

solicitados pelo serviço de Pediatria. Para a preparação do manipulado, é 

preenchida uma ficha de preparação onde é registada a composição quantitativa 

e qualitativa da forma farmacêutica em questão, os cálculos e a respetiva técnica 

de preparação. Após preparação, as formulações são rotuladas (lote, nome em 

Denominação Comum Internacional, dia em que foi preparada e prazo de 

validade, calculado tendo em conta o prazo de validade do medicamento), são 

7  a 31 de 
outubro  

Ajuda na implementação dos medicamentos com nome
ortográfico e/ou fonético e/ou aspecto semelhantes
(medicamentos "Look a-like, sound a-like"), com base nas
orientações da Norma da Direção Geral de Saúde (anexo
16);

Elaboração de uma resposta no CIM para esclarecimento de
uma dúvida relativa a um desinfetante (Octiset®) (anexo 14);

Visualização da preparação de medicamentos estéreis e não
estéreis;

Leitura do "Manual Interno do CIM";

Elaboração de um trabalho bibliográfico sobre manipulação
de citotóxicos (apêndice 1);

Apresentação do trabalho "Manipulação de Citotóxicos" ao 
Núcleo Farmacêutico.
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feitos todos os registos necessários, procedendo-se depois ao encaminhamento 

do manipulado para o serviço clínico que solicitou a sua preparação.  

 

 

9.2. Reembalamento de medicamentos 

 No HNM, o reembalamento é feito com a ajuda de um equipamento, o 

“Medical Packaging Unit Dose” (anexo 15), e tem como finalidade a separação 

unitária de medicamentos e sua identificação (nome em Denominação Comum 

Internacional, dose, lote, prazo de validade, data de embalagem, nome do 

hospital e do Diretor Técnico dos SF) para uma maior rentabilização de 

medicamentos. Procede-se ao reembalamento de medicamentos que não são 

embalados à unidade, medicamentos em que os princípios ativos, lote ou prazo 

de validade não estejam indicados por unidade, e sempre que se verifique a 

necessidade de fracionar medicamentos. No caso do reembalamento de 

medicamentos que são retirados do blister ou são fracionados, o seu prazo de 

validade passa a corresponder a apenas 25% do tempo que resta para expirar o 

prazo8.  

 

 

9.3. Medicamentos Manipulados Estéreis 

 Os manipulados estéreis são preparados numa câmara de fluxo laminar 

horizontal, numa sala com condições adequadas (pressão negativa e estável, 

temperatura e humidade devidamente controladas e fluxo de ar unidirecional). 

Desta forma garante-se a minimização da carga microbiológica na preparação 

de manipulados estéreis. Estes manipulados são preparados por dois 

operadores (Operador A e Operador B). O Operador A (TDT) é responsável pela 

preparação técnica dos manipulados propriamente dita, ou seja, é o operador 

que executa o trabalho. O Operador B (Farmacêutico) é responsável pela 

supervisão do trabalho, pelo que garante a qualidade na preparação deste tipo 

de medicação. 

Antes da preparação do manipulado propriamente dita, é impresso o 

respetivo rótulo que deve incluir a identificação do doente, o tipo de esquema 

utilizado, a via de administração e o prazo de validade da preparação. A todas 
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as formulações preparadas é atribuído um número de lote. O farmacêutico é 

também responsável pela validação da prescrição médica e deve conferir a 

concentração final da mistura, a estabilidade, as incompatibilidades, a posologia 

e o volume prescrito3. 

 É na antecâmara que se prepara o material a ser utilizado, havendo 

seleção do mesmo e desinfeção com álcool a 70%. É registado o número de lote 

dos produtos e a data de preparação. 

Para entrar na câmara, o TDT e o Farmacêutico colocam uma bata 

apropriada, touca, luvas e máscara.  

Nos SF do HNM, as misturas endovenosas mais frequentemente 

preparadas são: nutrição parentérica e anticorpos monoclonais. Os colírios 

também são preparados nas mesmas condições de esterilidade. Para a nutrição 

parentérica são utilizadas bolsas tri-compartimentadas. Em primeiro lugar, 

procede-se ao seu rebentamento na antecâmara e, em seguida, à sua aditivação 

(vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, oligoelementos) na câmara de fluxo 

laminar horizontal. Importa ainda referir que existem diferentes esquemas de 

nutrição parentérica (anexo 17). O prazo de validade destas formulações pode 

corresponder a seis dias, quando conservadas entre 2-8ºC, ou a 24h, quando 

armazenadas à temperatura ambiente.  

 

 

10. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 A nível hospitalar, a CFT integra um total de seis membros, três médicos 

e três farmacêuticos. Esta entidade é responsável pelo desenvolvimento e 

supervisionamento de todas as políticas e práticas do uso de medicamentos em 

meio hospitalar e tem um papel fundamental no que respeita à garantia de 

qualidade, controlo de custos e monitorização do plano terapêutico.  

Existe ainda, a nível nacional, a Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica. De acordo com INFARMED são várias as competências inerentes 

a esta comissão que passo a citar9:  

“a) Elaborar o Formulário Nacional de Medicamentos e respetivas atualizações; 

b) Elaborar protocolos de utilização de medicamentos; 
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c) Identificar e priorizar as áreas terapêuticas e os medicamentos objeto de 

análise no âmbito da elaboração e atualização do Formulário Nacional de 

Medicamentos; 

d) Monitorizar o cumprimento, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, do 

Formulário Nacional de Medicamentos e dos protocolos de utilização; 

e) Analisar a utilização de medicamentos não abrangidos pelo Formulário 

Nacional de Medicamentos, através do reporte pelas Comissões Farmácia e 

Terapêutica dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde e das Administrações 

Regionais de Saúde; 

f) Assegurar a partilha de informação entre as Comissões de Farmácia e 

Terapêutica dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde e das Administrações 

Regionais de Saúde; 

g) Elaborar estratégias efetivas de promoção da utilização racional do 

medicamento, transversais aos diferentes níveis de cuidados de saúde e de 

integração entre cuidados de saúde primários e de especialidade.” 
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Anexo 1: Sistema informático dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Dr. Nélio 

Mendonça 
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Anexo 2: Parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica para pedido de 

Autorização de Utilização Especial 
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Anexo 3: Documento para pedido de Autorização de Utilização Especial ao 

INFARMED 
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Anexo 4: Pyxis® 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Kardex® 
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Anexo 6: Maletas para distribuição por Dose Diária Individual Unitária 

 

Anexo 7: Cronograma de formações 
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Anexo 8: Anexo X 

 

 

Anexo 9: Modelo APR-1 
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Anexo 10: Folha de requisição de Hemoderivados “VIA SERVIÇO” 
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Anexo 11: Folha de requisição de Hemoderivados “VIA FARMÁCIA” 

 

 

 



 

31 
 

FFUP Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar| Hospital Dr.Nélio Mendonça 

Anexo 12: Folha de notificação de Reações Adversas Medicamentosas 
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Anexo 13: Octiset® 
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Anexo 14: Resposta a uma questão feita ao Centro de Informação de 

Medicamentos 
 

 
 

 

CONSULTA Nº 45 / 2017 

PERGUNTA 

O dicloridrato de octenidina + fenoxietanol (Octiset®) pode ser 

utilizado para desinfeção do umbigo de prematuros? 
 

RESPOSTA 

 

 

Informação para o enfermeiro: 

O Octiset® é um produto farmacêutico cuja substância ativa (dicloridrato de 

octenidina, fenoxietanol) tem potencial para ser utilizada na desinfecção do cordão 

umbilical em bebés prematuros, contudo os estudos de segurança são escassos.  

   Num estudo prospectivo, foi reportado o uso de octenidina em prematuros que 

nasceram antes das 27 semanas, como rotina antisséptica da pele durante a primeira 

semana. Neste estudo descobriram que a octenidina, em geral, era bem tolerada, com 

apenas um bebé a desenvolver eritema transitório cutâneo. Contudo, o fenoxietanol foi 

absorvido na circulação sistémica mas rapidamente excretado na urina. Os autores 

sugerem o uso da octenidina sem o fenoxietanol em recém-nascidos, uma vez que o 

fenoxietanol pode ser tóxico para o sistema nervoso central por ser rapidamente 

absorvido através da pele e sofrer extensa oxidação. (“Antiseptic use in the neonatal 

intensive care unit - a dilemma in clinical practice: An evidence based review". (2016). 

World Journal Clinical Pediatric, 159-171.) 

A clorohexidina e o álcool foram associados a várias reacções graves, enquanto 

os iodóforos estão associados ao aumento do risco de absorção sistémica com potencial 

toxicidade para o organismo, pelo que não devem ser utilizados na desinfecção do 

cordão umbilical. Mais estudos são necessários para estabelecer a segurança dos 

antissépticos tópicos usados em recém-nascidos, especialmente em prematuros. 

(“Antiseptic use in the neonatal intensive care unit - a dilemma in clinical practice: An 

evidence based review". (2016). World Journal Clinical Pediatric, 159-171.) 

Seguem, em anexo, o folheto informativo do Octiset® e um artigo científico que 

suporta a informação acima descrita.  
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Informação para o farmacêutico (Sector de Gestão): 

Fonte: Infarmed, RCM 

1-NOME DO MEDICAMENTO 

Octiset®, 1 mg/ml + 20 mg/ml, Solução cutânea 
 

2-COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

1 ml de solução contém 1 mg de dicloridrato de octenidina e 20 mg de fenoxietanol 
 

Lista dos excipientes: 

Cocamidopropilbetaína (constituído por: (ácido gordo de coco 3 amidopropil) 

dimetilamonioacetato, cloreto de sódio, água), 

Gluconato de sódio, 

Glicerol 85%, 

Hidróxido de sódio 10%/l, 

Água purificada. 
 

3-INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Este medicamento e um antisséptico utilizado na membrana mucosa, pele e 

feridas. Octiset® esta indicado no tratamento antisséptico de curta duração das 

membranas mucosas e tecidos adjacentes antes do diagnóstico e procedimentos 

cirúrgicos na região ano-genital da vagina, vulva, glande peniana, assim como antes da 

cateterização da bexiga. 

Octiset® está também indicado como antisséptico na cavidade oral, assim como, na 

terapêutica de suporte em micoses interdigitais e tratamento antisséptico adjuvante 

de feridas. 

 

4- TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

BSG Pharmaceuticals – Produtos Farmacêuticos Inovadores, S.A. 

Av. Miguel Bombarda Nr. 35  

1050-161 LISBOA 

Portugal 

Contato telefónico: 213146929 
 

Fonte: INFARMED, Folheto informativo 

1-CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Estudos com Octiset® realizados em lactentes e crianças com idade inferior a 12 

anos confirmaram a sua elevada eficácia, tolerabilidade e segurança. Em virtude dos 

dados fornecidos relativamente a crianças e adultos, o Octiset® pode também ser 

recomendado para utilização em adolescentes. 
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Anexo 15: Equipamento para reembalamento unitário (“Medical Packaging Unit 

Dose”) 

 
 

  

 Anexo 16: Norma da Direção Geral de Saúde (“Medicamentos com nome 

ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes”) 
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Anexo 17: Esquemas de Nutrição Parentérica 
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Apêndice 1: Trabalho desenvolvido e apresentado durante o estágio 

(“Manipulação de Citotóxicos”) 
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