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Resumo 

 

Com o presente relatório pretendo especificar o trabalho realizado por mim entre 

o período de 1 de Maio a 31 de Julho, em que aprimorei competências técnicas, 

profissionais e deontológicas na Farmácia Associação Nossa Senhora da 

Esperança, daqui em diante referida como FANSE. 

A meu ver, uma das valências mais importantes que cada estudante do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas leva consigo para a vida futura 

é o seu estágio curricular, onde desenvolve apetências base relativas à 

realidade do mercado de trabalho que vai enfrentar. Aqui tive oportunidade de 

aplicar conhecimento adquirido. Com o estágio profissional entramos em 

contacto com o medicamento propriamente dito, com o sistema operativo da 

farmácia e com a área sobre a qual a maioria dos farmacêuticos se debruça, 

onde é regular encontrar em grande parte uma população envelhecida com a 

necessidade de um ponto base de apoio em termos de saúde. Para fazer face 

a tal problemática, optei pela Farmácia Associação Nossa Senhora da 

Esperança pelo seu carácter socioeconómico e geográfico. É sobretudo nesta 

vertente que se debruça a primeira secção do meu relatório, com a descrição 

da farmácia em si, do trabalho desenvolvido e com o papel que o farmacêutico 

pode e deve ter na comunidade. 

Seguidamente, mostro os projetos desenvolvidos por mim no decurso do 

estágio: Os rastreios desempenhados com a população da união de freguesias 

de Sandim, Lever, Olival e Crestuma, juntamente com o tema da diabetes; a 

temática da pele com os respetivos rastreios (com Luz de Wood e o Mini 

Facial) concomitantemente com os panfletos enriquecedores, todos com o 

intuito de melhorar a saúde do utente em geral. 
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Parte I 

1. Atividades desenvolvidas, Enquadramento Histórico e Descrição da 

Farmácia 

1.1. A Farmácia Associação Nossa Senhora da Esperança 

A Farmácia Associação Nossa Senhora da Esperança (FANSE) tem uma 

vertente histórica indissociável que é importante destacar. Corria o mês de abril 

de 1903 quando Januário Correia de Mello volta do Brasil para a sua terra natal, 

Argoncilhe, freguesia vizinha de Sandim, Vila Nova de Gaia. Após se deparar 

com as realidades de carência notórias em todos estes lugares circunvizinhos, 

decide fundar uma associação mutualista com fins não lucrativos. Assim, junta 

uma comissão fundadora, apela por apoios das associações vizinhas (de Grijó e 

Carvalhos, as existentes até então) e funda primeiramente uma base de apoio 

para a população empobrecida, que não tem oportunidade de realizar cerimónias 

fúnebres para os seus entes mais queridos. 

 

Figura 1: Excerto da notificação sobre a criação da Associação de Socorros 

Mútuos de Sandim. 

Ao início as adversidades foram marcadas, nomeadamente a nível económico, 

então Januário decide escrever ao padre da freguesia apelando ao seu apoio, 

uma vez que nesta época este teria uma influência determinante sobre os 

paroquianos. Ele respondeu à sua carta: “Quereis fundar uma Associação de 

Soccorros, Fundai: Que uma Associação Funebre numa freguezia de tanta 

pobreza como é esta de Sandim, é sempre uma obra boa: Eu contribuirei com o 

que poder: Há pobres que me não poderiam pagar se não fosse a Associação, 

também depois vo-lo não levarei: Deixo-vo-lo para aumento do cófre: 

Colaborarei convosco para arranjardes os Estatutos, e como Presidente da Junta 

Paroquia, emfluirei para que vos seja cedida a antiga Eschola: Custa vos só o 

concerto, e depois pode servir para a Junta e para a Associação” [1]. 
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Mesmo com as adversidades, a Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora 

da Esperança de Sandim e freguesias circunvizinhas é implantada. Hoje em dia, 

abrange mais de trinta freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia e limítrofes, 

tendo cerca de 10.000 associados [2]. As infraestruturas compreendem três 

clínicas: em Sandim, Seixezelo e Canedo, dois centros de dia em Sandim e 

Olival e uma Farmácia Social em Sandim. Aos associados é proporcionado um 

conjunto de valências das quais se destacam: subsídio de funeral, assistência 

domiciliária com apoio de higienização e alimentação e assistência médica com 

as seguintes especialidades: Clínica Geral, Cardiologia, Fisioterapia, 

Ginecologia, Nutricionismo, Otorrino, Pediatria, Podologia, Psicologia Clínica, 

Análises Clínicas, Oftalmologia, Acupuntura, Dermatologia, Reiki, Terapia da 

Fala e Medicina Dentária, tendo ainda atividades lúdicas como aeróbica, ballet, 

coro, aulas de Inglês e yoga [2]. (anexo 1) 

A farmácia propriamente dita abriu ao público no ano de 2011 e só serve os 

associados da Associação de Socorros Mútuos. É a primeira base de apoio a 

nível de saúde à população de Sandim e às que a rodeiam, possuindo 

instalações modernas capazes de fazer frente às necessidades. De ressalvar 

que a associação dá primazia à escolha de funcionários de Sandim e freguesias 

circunvizinhas com o objetivo de fixar as gerações mais jovens (combatendo a 

litoralização do sector terciário), englobando também a farmácia. O meu estágio 

na FANSE foi realizado entre os dias 1 de maio e 31 de julho com a duração de 

14 semanas. 

Tabela 1: Cronograma das atividades efetuadas na Farmácia. 

TAREFAS EFECTUADAS MAIO JUNHO JULHO 

ATENDIMENTO ACOMPANHADO    
ATENDIMENTO AUTÓNOMO    
GESTÃO E RECEÇÃO DE ENCOMENDAS    
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS    
FORMAÇÃO    
PROJETO 1 (RASTREIO CARDIOVASCULAR)    
PROJETO 2 (MINIFACIAL + PANFLETO)    
PROJETO 3 (SEGUNDO RASTREIO CARDIOVASCULAR)    
PROJETO 4 (PROJETOS CIENTÍFICOS)    
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1.2. Localização e Horário de Funcionamento 

A FANSE é sediada na Rua do Codessal, 80, no interior das instalações da 

Clínica Médica da Associação de Socorros Mútuos de Sandim, no coração da 

Vila de Sandim [3]. O espaço localiza-se junto da igreja, escolas primárias e junta 

de freguesia, inserindo-se então numa zona habitacional e central, fazendo desta 

farmácia um espaço ditado por clientes habituais, particularmente pelo seu 

carácter mutualista que apenas serve associados, sendo pouco comum a 

presença de utentes alheios a este meio rural. 

A Farmácia pratica um horário compreendido entre as 8h30 e as 20h30, sem 

fecho para almoço, obedecendo assim ao disposto no Decreto-Lei (DL) n.º 

172/2012, de 1 de agosto e a Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, não 

fazendo nenhum turno noturno [4,5]. 

Aos sábados o horário fixa-se entre as 09h-13h/14h-19h, sendo que tive a 

oportunidade de estar presente ao fim-de-semana na farmácia. Durante 

domingos e feriados encontra-se encerrada. O meu horário foi praticado 

regularmente entre as 9h e às 17h com uma hora de almoço, sendo que o meu 

dia de trabalho só tinha término após a saída do último utente do balcão. De 

destacar que muita medicação crónica era requerida por cuidadores, jovens e 

pelos próprios no início de cada mês. Este fenómeno verifica-se sobretudo com 

a população reformada, quando esta recebe o seu vencimento, e tendo Sandim 

um envelhecimento ativo, este momento é aprofundado.  

1.3. Perfil do Utente 

Desde o meu primeiro dia na farmácia que foi notório o padrão de utentes que 

teria de lidar no meu dia-a-dia. O meu parecer sobre o enquadramento 

geográfico em que se encontra a FANSE denota um contexto de população 

jovem enquadrada num panorama de habitantes envelhecidos, à semelhança do 

que acontece na globalidade do nosso país, tendo Portugal o 5º valor mais 

elevado do índice de envelhecimento a nível da UE [6]. Assim, a aposta 

comercial da farmácia divide-se em parte numa conjunção entre produtos para 

a população jovem como puericultura e dermocosmética, e a medicação habitual 

da população envelhecida que usufrui das valências da farmácia. Dado o 

carácter desinformado de muitas pessoas que passam pelo balcão, os esforços 
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durante o atendimento são sempre redobrados, pois muitos idosos não sabem 

como, quando ou para que tomam a medicação. Foi extremamente gratificante 

oferecer aconselhamento e sentir o agradecimento após o utente experienciar 

melhorias, e através deste clima de confiança que se vai construindo, é possível 

à FANSE fidelizar utentes. 

1.4. Espaço físico da farmácia 

1.4.1. Espaço exterior 

A FANSE, sendo uma farmácia de cariz social, não pode dispor de apresentação 

exterior para o público, uma vez que o seu intuito é servir apenas os seus 

associados. No entanto, ainda dentro do artigo 28º do DL n.º 307/2007, é visível 

o nome do diretor técnico, o horário de funcionamento e os serviços 

farmacêuticos que a FANSE presta [7,8]. 

Junto da porta de entrada aparece o horário da farmácia, assim como os 

contactos telefónicos e morada. Dado que o espaço físico da clínica é 

relativamente recente, este foi estruturado de forma a que houvesse 

estacionamento para deficientes e pessoas de mobilidade reduzida, uma rampa 

de acesso à farmácia e um elevador para transporte de utentes, possibilitando 

um fácil acesso a idosos e a todos os que apresentem deficiência motora. 

1.4.2. Área de Acolhimento e Atendimento ao Doente  

As farmácias devem dispor de instalações adequadas e de uma sala de 

atendimento ao público, de um armazém, de um laboratório e de instalações 

sanitárias [7,8]. Só assim, de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para 

Farmácia Comunitária, poderemos garantir bons acessos, conforto e 

atendimento personalizado. Ao abrigo destes ideais, a FANSE é considerada um 

estabelecimento de saúde de interesse público que assegura a continuidade dos 

cuidados prestados aos doentes e alberga todos os equipamentos e instalações 

necessárias [4]. 

A farmácia é constituída por uma área de atendimento ao público, um backoffice 

para receção de encomendas e um armazém com gavetas de arrumação de 

medicamentos - de onde destaco os comprimidos, gotas, pomadas, inaladores, 

ampolas, saquetas, enemas, óvulos, injetáveis, loções, champôs e produtos de 
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higiene íntima. É também visível dentro do backoffice as prateleiras com lancetas 

e tiras de teste para o autocontrolo da glicémia. É notória a presença de um 

frigorífico com os produtos aos quais é necessário fornecer uma refrigeração 

permanente (como é o caso das vacinas, soluções injetáveis de insulina, 

injeções hormonais, entre outros), permanecendo estas entre os 2 e os 8 ºC.  

O armazém contém os excedentes para stock. O laboratório encontra-se 

equipado para os manipulados (embora a sua prática seja limitada).  

Todas as áreas destacadas estão de acordo com as áreas mínimas e divisões 

obrigatórias [9]. Existe também o gabinete de gestão da diretora técnica, uma 

casa de banho e uma sala para a realização de rastreios e parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos de onde a farmácia dispõe de esfigmomanómetros 

digitais e aparelhos de controlo de glicémia, triglicerídeos e colesterol. 

A farmácia situa-se no rés-do-chão do edifício com o objetivo de ser acedida com 

facilidade por qualquer pessoa independentemente da sua condição física.  

As farmácias devem garantir o bom estado de conservação dos produtos, e por 

isso a FANSE dispõe de um sistema de medição e registo de temperatura 

(inferior a 25ºC) e humidade (inferior a 60%) que permite monitorizar a 

observância das adequadas condições de conservação dos medicamentos [10]. 

Da mesma forma, as condições de luminosidade e os níveis de ruído são os 

ideais, sendo que o bem-estar dos colaboradores, assim como os serviços 

prestados, não são negligenciados. A farmácia dispõe também de um aviso 

relativamente à obrigatoriedade de se ser associado para usufruir das valências 

da farmácia. Junto deste, encontra-se uma caixa de reclamações/sugestões 

para que a voz do utente tenha a sua expressão. O espaço dedicado aos utentes 

é constituído por lineares e expositores, sendo que estes são constituídos por 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos 

alimentares, produtos de perfumaria, puericultura e dermocosmética, com maior 

destaque para os últimos. Junto à entrada, existe também uma balança para 

medição do Índice de Massa Corporal (IMC), onde discrimina peso, altura e 

percentagem de gordura, nunca esquecendo os fatores idade e sexo. Foi criado 

junto do balcão uma zona de espera com um conjunto de assentos para permitir 

que a população mais debilitada possa esperar sem ter que se manter de pé 
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durante o processo de atendimento e aconselhamento farmacêutico. Os 

produtos destacados vão ter sempre a rotação típica da sazonalidade, sendo 

que durante o meu estágio os produtos mais presentes eram protetores solares 

ou alguns artigos destinados à doença venosa crónica, estando os produtos 

expostos à altura dos olhos de modo a serem facilmente visíveis ao utente [11]. 

 No backoffice, situado atrás do balcão, encontra-se imediatamente disponível 

toda a medicação passível de receita médica. Os quatro balcões de atendimento 

possuem o sistema informático Logitools®. 

1.4.3. Área de Backoffice 

A FANSE, dentro da área restrita ao público, oferece um espaço amplo para 

verificação, receção e armazenamento de encomendas. Destaco a presença de 

um terminal telefónico, uma impressora, um frigorífico e dois computadores para 

a receção de encomendas provenientes dos armazenistas. Possui também uma 

pequena biblioteca para consulta, assim como arquivos de documentação 

relevante para a farmácia - informações do INFARMED – Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., tabelas informativas, normas da 

Direção-Geral da Saúde (DGS), relatórios de caixa, protocolos de indicação 

farmacêutica, devoluções e documentos relativos à participação no programa 

VALORMED. 

1.4.4. Armazém 

Como acontece em grande parte das farmácias de oficina, a maioria do stock de 

medicação encontra-se diretamente atrás do balcão de atendimento para uma 

recolha rápida do produto desejado. Os medicamentos ocupam a grande maioria 

das gavetas deslizantes e do stock da farmácia, sendo que o critério organizativo 

principal é a ordem alfabética relativa aos medicamentos genéricos e aos nomes 

comerciais. Esta gestão suprarreferida é realizada pelos quadros internos da 

farmácia, tendo como regra de arrumação a máxima em que o primeiro produto 

a chegar à farmácia é o primeiro a sair (método FEFO), por uma questão de 

gestão de validade, sendo que periodicamente podem surgir alterações que 

advêm da atualização de stocks ou de novos medicamentos que surgem na 

farmácia.  
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O armazém da FANSE recolhe todo o produto que exista em quantidade superior 

aos limites pré-definidos pela farmácia, que geralmente são provenientes de 

encomendas em larga escala. Aqui, os produtos de stock excedente são 

organizados conforme a sua génese. Dentro destes, os medicamentos de marca, 

genéricos, dermocosmética, fraldas, entre outros, são organizados 

alfabeticamente. Todos os produtos são sujeitos a uma verificação periódica do 

prazo de validade, sendo prontamente devolvidos ao armazenista/laboratório, se 

for necessário, dentro dos prazos estipulados. Em caso de final de validade, as 

farmácias assumem uma de três opções: ou assumem a quebra, ou pedem 

creditação ou troca de produto. 

1.4.5. Laboratório 

O laboratório da FANSE, dado a realidade populacional na qual se insere, é 

pouco requerido para a preparação de medicamentos manipulados, ou seja, 

qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico. A preparação de fórmulas magistrais ou 

de preparados oficinais só pode ser realizada pelo farmacêutico diretor técnico 

ou sob a sua supervisão e controlo. Durante o decorrer do estágio não foram 

executadas preparações de medicamentos manipulados, devido à realidade da 

farmácia. O espaço é suficiente para evitar riscos de contaminação, sendo bem 

iluminado e ventilado. As respetivas superfícies são de fácil limpeza, com o 

equipamento adequado presente. O laboratório possui, assim, todo o 

equipamento mínimo requerido [12]. 

Embora fosse rara, a preparação de manipulados na farmácia ocorria após 

pedidos da clínica ou após pedidos expressos por parte do médico prescritor de 

uma fórmula magistral inexistente no mercado para a patologia específica do 

paciente em questão, sendo que o valor calculado tem em conta o valor dos 

honorários da preparação (atualizados de ano a ano), o valor das matérias 

primas e o valor dos materiais de embalagem. Os medicamentos manipulados 

comparticipados são comparticipados em 30% do seu preço [12-14]. 

1.4.6. Gabinete de Atendimento Personalizado  

O gabinete de Atendimento personalizado contém os dispositivos médicos 

requeridos para a determinação de parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol 
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total e triglicerídeos) e fisiológicos (frequência cardíaca e pressão arterial), sendo 

que o último não tem qualquer impacto económico para o utente. Assim, desta 

forma, os testes são mais objetivos e bem efetuados devido ao clima calmo e 

personalizado que a sala oferece, com ambiente adequado à medição, 

esperando alguns segundos [10]. Sempre que é demonstrado ou requerido pelo 

utente um atendimento mais personalizado, resguardado e pessoal, o staff da 

farmácia recorre a este espaço. Foi neste espaço, devido à privacidade que 

oferece ao doente, que foi efetuado o tratamento minifacial e o rastreio com 

método não invasivo para diagnóstico das discromias da pele usando a luz de 

Wood, com a parceria de laboratórios indicados para tal. 

1.4.7. Gabinete da direção técnica 

A diretora técnica, Dra. Estela Santos, faz a maioria do seu trabalho burocrático 

e de gestão da farmácia neste espaço físico, incluindo a receção dos delegados 

de informação médica e outras entidades que tenham necessidade de se reunir 

com a direção da farmácia, contendo esta uma pequena biblioteca, um 

computador e uma versão digital da Farmacopeia Portuguesa. 

1.5. Recursos informáticos 

O sistema operativo da FANSE é a Logitools®. Apesar de não ser a ferramenta 

de gestão e atendimento mais usada no país, o sistema operativo é intuitivo e 

rápido, e desta forma foi possível que interiorizasse facilmente o procedimento 

ao balcão e no backoffice. Aqui, é possível gerir encomendas, vendas e 

devoluções, que são das funções mais cruciais no nosso dia-a-dia. Oferece uma 

base de dados de medicamentos com atualizações diárias automáticas do 

INFARMED. Apresenta também o projeto Via Verde para encomenda de 

medicamentos rateados [15]. 

A Via Verde do Medicamento (VVM) foi criada em 2015 e tem como objetivo 

melhorar o acesso a medicamentos pertencentes à lista de medicamentos cuja 

exportação/distribuição intra-comunitária é sujeita a notificação prévia ao 

INFARMED [16]. A VVM foi criada por protocolo do INFARMED com as principais 

associações da cadeia do medicamento: Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica (Apifarma), Associação dos Grossistas de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (Groquifar), Associação Nacional das Farmácias (ANF) e 
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Associação de Farmácias de Portugal (AFP). Durante o meu estágio fiz uso 

recorrente desta ferramenta. 

A Logitools® permite também o registo e comunicação da vacinação, gestão de 

psicotrópicos e benzodiazepinas e respetiva emissão de mapas para o 

INFARMED e consultar as posologias, alertas e interações medicamentosas 

durante a dispensa [15,17]. 

Sempre que surgiam situações novas, foi-me dado conhecimento acerca das 

entidades de comparticipação com um acompanhamento mais incisivo. 

Por lei, a farmácia deve dispor da Farmacopeia Portuguesa, em edição de papel, 

em formato eletrónico ou online, a partir de sítio da Internet reconhecido pelo 

INFARMED, para consulta [18]. No entanto, o sistema operativo torna-se 

bastante útil quando a informação requerida é geral, permitindo um parecer 

rápido sobre o uso e posologia da medicação. 

1.6.  Recursos Humanos e Serviços Prestados  

A FANSE dispõe de um diretor técnico (DT), dois farmacêuticos e um técnico de 

farmácia, conforme legisla a organização jurídica do setor farmacêutico, não 

conciliando quadro não farmacêutico [18]. Assim, os farmacêuticos constituem a 

grande maioria dos trabalhadores da farmácia. Toda a equipa está responsável 

pela receção de encomendas e atendimento ao público. No entanto, a execução 

de encomendas é praticada de forma díspar pelos quadros da farmácia. As 

encomendas de reposição de stock são delegadas informaticamente baseando-

se no mínimo/máximo previamente definido para cada produto. Estas são 

cumpridas diariamente, sendo que o trabalho realizado pelo operador baseia-se 

na escolha da empresa de comercialização e distribuição por grosso de produtos 

farmacêuticos. Os dois principais fornecedores da FANSE são a Cooprofar® e a 

OCP Portugal®. A farmácia tem interesse em fazer encomendas alternadas a 

estes dois armazenistas com o intuito de manter uma base de vendas a cada um 

dos abastecedores e de obter uma maior probabilidade de suplantar os produtos 

esgotados.  

As encomendas realizadas por telefone acontecem muitas vezes em tempo real 

aquando do atendimento, quando um produto não está disponível na farmácia 

por uma variedade de fatores (pouca saída, falta de stock, produtos novos, meias 

de compressão com características específicas, produtos esgotados ao longo do 
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dia, entre outros). Assim, através de um telefonema aos armazenistas ou pelo 

projeto VVM, podemos de certa forma confirmar ao utente que as suas 

necessidades vão ser asseguradas. Estas ferramentas úteis são executadas por 

todos os colaboradores da farmácia. 

 

As encomendas diretas a laboratórios surgem na presença de delegados de 

informação médica ou após a receção de propostas interessantes do ponto de 

vista económico para a farmácia, em que a DT negoceia a entrada destes 

produtos, geralmente em grandes quantidades e intervaladas de mês-a-mês. A 

gestão da farmácia e encomendas de reforço ou diretas são do dever exclusivo 

da DT. 

A receção de encomendas começa com a verificação da nota de 

encomenda/fatura. Esta deve ter demarcada o nome e morada da farmácia, 

assim como do respetivo fornecedor. De seguida, colocam-se os produtos que 

necessitam de refrigeração no frigorífico. O próximo passo assenta em abrir o 

sistema informático para a inserção dos produtos, retirando um a um os produtos 

para a leitura ótica do código de barras, verificando simultaneamente o prazo de 

validade. Quando este é ilegível, faz-se a verificação por código nacional do 

produto (CNP). Após esse processo, aplica-se conferência visualizando as 

designações dos produtos encomendados com as respetivas entradas 

efetivamente feitas para conferir se o número rececionado é igual ao número 

pedido. Aí, segue-se a conferência individualizada do preço de venda à farmácia 

(PVF), o imposto de valor acrescentado (IVA), as margens de lucro de cada 

produto em que tal é aplicável, produtos “bónus” e descontos, sendo que no final 

confere-se se o total que surge no monitor está de acordo com o preço da fatura. 

Se a encomenda detiver estupefacientes, benzodiazepinas ou psicotrópicos, 

esta vem acoplada de uma requisição que é apenas assinada pela DT. Após 

esta inserção, faz-se a impressão das etiquetas que a farmácia definiu o PVP e 

a fatura é encaminhada para a contabilidade. Segue-se a arrumação das 

embalagens, caso não haja nenhum motivo para devolução de embalagens, 

sendo que os produtos reservados são arrumados na zona de reservas (onde se 

colocam os produtos que foram requisitados previamente pelos utentes), 

diferentemente das restantes que são encaminhadas para as gavetas 

deslizantes. 
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Torna-se importante destacar a colaboração do pessoal de limpeza e 

principalmente da receção da Clínica da Associação Nossa Senhora da 

Esperança (CANSE), que tratam da anuidade das quotas dos associados, 

inserindo no sistema informático o nome de todos aqueles que são passíveis de 

usufruir dos serviços da farmácia. 

1.7. Devoluções 

No decorrer do meu estágio profissional, deparei-me com algumas situações 

específicas suscetíveis de devolução de produto. Entre elas, destaco circulares 

emitidas pelo INFARMED para recolha de produtos, produtos danificados, erros 

de pedido/entrega e produtos com validade reduzida. Assim, recorrendo à 

Logitools®, o profissional de saúde escreve o CNP do produto, indica nas 

observações o número da fatura e o motivo da devolução. O 

laboratório/armazenista em questão é notificado aquando da sua vinda à 

farmácia, onde é emitida a nota de devolução original e uma cópia para serem 

assinadas, sendo que o armazenista também assina o levantamento do produto. 

A farmácia guarda também o triplicado do ficheiro no arquivo para gestão interna 

de devoluções.  

De destacar que a FANSE não efetua qualquer tipo de devolução ao doente; a 

partir do momento que o produto sai da farmácia, o profissional de saúde não 

consegue garantir a sua integridade. 

2. Receituário 

2.1. Comparticipações 

A comparticipação medicamentosa surge quando há uma prescrição médica em 

receita em que são definidos quatro escalões base: O escalão A, B, C e D que 

são 95%, 69%, 37% e 15% do preço de venda ao público dos medicamentos, 

respetivamente [19]. Os pensionistas disfrutam duma abrangência mais 

marcada, tendo mais 5% no primeiro escalão e mais 15% nos restantes. Os 

medicamentos manipulados (MM) podem ser objeto de comparticipação de 30% 

em três casos específicos [20]. De ressalvar que, para além destes sistemas 

comparticipativos, há quem disponha de subsistemas de saúde, uma das 

particularidades que fui aprendendo quando me foram surgindo casos em 
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específico. Aí, durante o atendimento, requeria-se ao utente o cartão do 

subsistema para inserção de dados, como é o caso dos Serviços de Assistência 

Médico-Social do Sindicato dos Bancários, da Multicare ou da Sãvida. As 

receitas sem papel requerem um impresso que o utente deve assinar, enquanto 

que as receitas manuais necessitam de uma fotocópia da receita. 

2.2. Faturação - Caixa e Receituário 

O processo organizativo de receitas médicas por lote (máximo de 30 receitas do 

mesmo tipo) é efetuado de acordo com o organismo que pertencem, sendo que 

os dois mais comuns são o 01 (Regime Normal) e o 48 (Regime Especial de 

Comparticipação de Medicamentos). 

 

Este processo esbate-se pela conferência da validade da receita, a assinatura 

do médico e se a medicação dispensada/comparticipação foi a devida [21]. 

Outros pormenores que podem dar origem a documentos não conformes são o 

uso de caneta de cores diferentes na mesma receita ou o uso de lápis. Assim, 

este constituía um processo moroso de extrema responsabilidade. Hoje em dia 

este processo foi agilizado, pois 97,18% das receitas são sem papel a nível 

nacional [22]. A FANSE prima pelo modelo organizativo de verificação de 

receitas médicas, que ocorre aquando do atendimento pelo próprio e por um 

colega periodicamente para não haver devoluções por parte do Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) e para não ocorrer nenhum problema com a 

dispensa da medicação ao doente. Os lotes de receitas deverão estar 

ordenados, nos volumes, por ordem crescente do número sequencial que lhes 

foi atribuído. Em caso de erro, pode originar devolução do documento à farmácia 

ou correção do valor a pagar à farmácia. Os documentos devem ser entregues 

ao CCF até ao 10º dia do mês seguinte, com uma etiqueta identificativa da 

farmácia [21]. Se os documentos se apresentarem sem erros na submissão, a 

farmácia recebe o vencimento referente às comparticipações. Em caso de 

receita eletrónica, nenhuma pode ficar retida na farmácia. A nível interno, o 

sistema informático permite esmiuçar as vendas efetuadas e todo o dinheiro que 

deve estar em cada caixa do balcão ao final do dia, sendo que cada colaborador 

apenas tem acesso ao seu desempenho. Parte do meu trabalho enquanto 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Associação Nossa Senhora da Esperança  

13 
 

colaborador da FANSE consistia em verificar se o dinheiro, em numerário ou em 

talão de multibanco, era consistente com o relatório financeiro de final de dia. 

3. Dispensa e aconselhamento farmacêutico 

3.1. Dispensa MSRN e MNSRM 

Os medicamentos de uso humano, quanto à dispensa ao público, são 

classificados em medicamentos sujeitos a receita médica e medicamentos não 

sujeitos a receita médica [23]. Sendo que o medicamento é toda e qualquer 

substância/associação de substâncias que tem como objetivo estabelecer 

diagnóstico ou exercer uma ação farmacológica para restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas, deve ser encarado com toda a responsabilidade 

que a nossa profissão acarreta [24]. 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) tomam especial 

importância a partir do momento que preenchem um dos seguintes requisitos: 

podem constituir um risco de saúde para o utente quando utilizados sem receita 

médica; quando são usados para um fim diferente do destinado; quando têm 

atividade/reações adversas fora do comum ou quando são prescritos para ser 

administrados parentericamente. Assim, tendo atenção aos efeitos adversos 

(com base na formação académica ou consulta), é função do farmacêutico 

advertir os pacientes para as particularidades de cada um deles [24]. 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica simplesmente não preenchem 

nenhuma das condições referidas nos MSRM, sendo passíveis de 

automedicação [24]. A automedicação é o uso de MNSRM de forma responsável, 

sempre que se destina ao alívio ou tratamento de problemas de saúde 

passageiros, limitada a situações clínicas bem definidas e de acordo com 

especificações estabelecidas para aqueles medicamentos [25]. O Governo 

considera que os MNSRM podem ser comercializados fora das farmácias dados 

os benefícios proporcionados aos consumidores por esse alargamento, quer em 

termos de acessibilidade facultada pelo aumento do número de pontos de venda, 

quer em termos de preço [26]. No entanto, há uma tendência internacional para 

estender a automedicação a problemas crónicos [27]. 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa Exclusiva em 

Farmácia (MNSRM-EF, sub-categoria dos MNSRM), podem ser dispensados 
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sem prescrição médica se a sua DCI constar na lista do Anexo I do regulamento 

dos medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia (regulamento dos MNSRM-EF), e desde que cumpram as condições 

previstas nos protocolos de dispensa do Anexo II do mesmo regulamento [28]. 

3.2. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos considerados estupefacientes também podem ser 

consultados na legislação, sendo sujeitos a um controlo especial [29]. A 

prescrição tem particularidades, uma vez que a dispensa deve ser feita de forma 

isolada, com documento identificativo do utente e registo de dados do mesmo. 

Para além disso, as farmácias devem enviar para o INFARMED o registo de 

entradas e saídas deste género de medicação [30]. No caso de o adquirente não 

ser o doente em questão, devem ser submetidos os seus dados. As cópias 

devem ser arquivadas na farmácia durante três anos, sejam de prescrições 

manuais ou materializadas. O INFARMED requer a lista das receitas 

dispensadas e o registo de saída de medicamentos [24]. 

3.3. Medicamentos Genéricos 

Os medicamentos genéricos (MG) têm cada vez mais um impacto definido 

enquanto quota de mercado, sendo que representam 48,45% no concelho de 

Vila Nova de Gaia, superior à média nacional. [31] Um medicamento genérico é 

um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem, com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de 

marca, que serviu de referência [32]. São medicamentos cujas substâncias 

ativas se encontram há vários anos no mercado e assim mostram maior garantia 

de efetividade e consequente perfil de segurança. Aquando do meu estágio, 

ocorreu a suspensão imediata da comercialização de vários lotes de 

medicamentos contendo Valsartan através de uma circular informativa, momento 

que teve larga cobertura nacional em termos televisivos [33]. Assim, parte da 

minha função enquanto farmacêutico, passou por explicar aos utentes que toda 

a medicação potencialmente afetada foi retirada do mercado e que a venda de 

genéricos com a substância ativa na farmácia seria totalmente segura. Uma vez 

que estes compõem uma opção mais barata para o utente (20 a 35% mais barato 

que o medicamento de referência), este deve ser informado, porque para além 
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de o farmacêutico ser legalmente obrigado a informar a presença do 

medicamento mais barato (a não ser que este opte por um medicamento em 

específico), a FANSE é uma farmácia mutualista de cariz social em que alguns 

utentes são carenciados, então foquei-me em aconselhar da melhor maneira 

possível os utentes, também pelo meu carácter deontológico. Para além disto, a 

legislação atual também concede encorajamentos à farmácia por cada 

embalagem de MG vendida [34-35]. 

3.4. Medicamentos de Uso Veterinário 

Um medicamento de uso veterinário (MUV) “é toda a substância, ou associação 

de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 

utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico 

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [36]. Desde o 

primeiro dia na FANSE, senti que o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) tem lacunas nesta área, uma vez que a nossa formação 

pouco engloba no que diz respeito a MUV. Felizmente, consegui usufruir de uma 

formação nas instalações da Cooprofar® que me ajudou em termos de 

aconselhamento no decorrer destes 3 meses. 

3.5. Suplementos Alimentares 

Os suplementos Alimentares (SA) são géneros alimentícios que completam ou 

suplementam o regime alimentar normal, sendo fonte concentrada de 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinada. [37] O 

fabricante ou responsável pela colocação no mercado de suplementos 

alimentares, antes de iniciar a sua comercialização, tem de notificar a Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), não sendo regulado pelo 

INFARMED. [38] A suplementação com maior saída na FANSE recaía nos 

suplementos de magnésio, multivitamínicos com sais minerais e estimulantes 

anti-astenia. No início do meu estágio atendi a uma formação realizada pela 

Pharma Nord em que me foi comunicado o impacto que a suplementação pode 

ter, nomeadamente a nível do complexo B e da Coenzima Q10 (com o seu papel 

na membrana interna mitocondrial), e assim senti-me mais capaz e seguro 

durante o aconselhamento destes produtos, percebendo o papel benéfico que 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Associação Nossa Senhora da Esperança  

16 
 

este último pode ter como adjuvante no tratamento da hipercolesterolemia, 

usando este ideal no aconselhamento. 

3.6. Produtos Fitoterápicos 

A literatura define a fitoterapia como “a terapêutica que utiliza, como ingredientes 

terapêuticos, substâncias provenientes de plantas, e inclui a promoção da saúde, 

a prevenção da doença, o diagnóstico e o tratamento, abrangendo ainda o 

aconselhamento dietético e a orientação sobre estilos de vida” [39]. Ao longo dos 

anos tem-se verificado um crescente interesse por produtos naturais e por um 

estilo de vida mais saudável, pelo que a população se encontra cada vez mais 

motivada para a utilização de produtos à base de plantas como terapêutica. 

Porém, a alegada baixa incidência de efeitos secundários associados a estes 

produtos nem sempre corresponde à realidade, uma vez que esta condição só 

se verifica quando são cumpridos os requisitos de qualidade, segurança e 

eficácia das formulações e do seu uso terapêutico. Verifiquei durante o meu 

estágio na FANSE que há uma crença generalizada por parte dos utentes na 

máxima em que os produtos de origem natural são cem por cento seguros, no 

entanto, saliento o papel do farmacêutico como profissional de saúde qualificado 

no aconselhamento deste tipo de produtos, sendo, muitas vezes, o único capaz 

de identificar possíveis interações medicamentosas assim como o potencial de 

toxicidade [40]. 

3.7. Produtos de Puericultura 

A legislação define artigo de puericultura como qualquer produto destinado a 

facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças 

[41]. Para que a criança cresça de maneira saudável e esteja preparada para 

enfrentar as transformações que ocorrem no seu organismo, é necessário que 

ela receba cuidados específicos, capazes de promover o seu bem-estar físico e 

prevenir problemas que possam interferir no seu desenvolvimento 

neuropsicomotor [42]. Assim, a FANSE possui vários lineares com fraldas, 

biberões, chupetas e brinquedos infantis concebidos com fins lúdicos para 

crianças e bebés, juntamente com produtos destinados a mulheres grávidas e 

novas mães. Durante o meu percurso na farmácia, este tipo de produtos foram 

muitas vezes sugeridos como prenda para novas mães, sendo pequenos “kits” 
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com cremes zona da fralda ou cremes de bebé hidratantes uma boa opção de 

oferta enquanto se contribui para que a pele do bebé se encontre cuidada. 

3.8. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Um produto cosmético define-se como “qualquer substância ou mistura 

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

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

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

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

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [43]. 

Esta é uma área que, apesar do panorama em que se insere a FANSE, nunca 

pode ser negligenciada pelo potencial resolutivo que um produto cosmético pode 

ter sem recorrer a medicação e pelo encaixe financeiro que a grande maioria 

destes produtos traz para a farmácia, pois à imagem de muitos MNSRM, estes 

dão uma margem de lucro crucial para o desempenho da farmácia enquanto 

empresa. Dentro do espaço interior de atendimento ao público, a FANSE dispõe 

de uma larga variedade de produtos, entre as várias marcas e respetivas linhas. 

Assim, a FANSE apostou largamente na minha formação em dermocosmética, 

tendo por vezes delegadas de informação médica das marcas na farmácia a 

fazer promoções. Destaco a venda de produtos solares devido à sazonalidade 

em que se situou o meu estágio, assim como cremes diários e produtos de 

beleza. Tal como os produtos de cariz veterinário, esta é uma área onde não me 

sentia particularmente à vontade, mas com o apoio e experiência dos colegas 

alicerçado nas formações a que tive o gosto de presenciar, senti-me 

gradualmente mais capaz de saber explicar com confiança a diferença entre os 

produtos. Um fenómeno decorrente ao longo do meu estágio foi a procura de 

aconselhamento por parte dos utentes sem fazerem qualquer tipo de compra. A 

farmácia comunitária irá sempre oferecer uma mais valia que outros locais que 

apenas fazem venda presumivelmente não terão – bom aconselhamento dos 

produtos a comprar, como aplicar e discernimento crítico relativamente aos tipos 

de pele e patologias. 
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3.9. Medicamentos Homeopáticos 

A terapêutica homeopática teve início no século XVIII com o médico alemão 

Samuel Hahnemann, sendo que se estima que terá chegado a Portugal em 1838, 

tendo uma abordagem baseada na doutrina "Similia Similibus Curantum" 

(“coisas semelhantes curam-se com coisas semelhantes”) [44]. Em Homeopatia, 

as doenças são tratadas com medicamentos que numa pessoa saudável 

produziriam sintomas semelhantes aos da doença, ou seja, em vez de combater 

a doença diretamente, os medicamentos têm como função estimular o corpo a 

lutar contra a doença [45,46]. As outras duas máximas são a infinitesimilidade 

(os medicamentos homeopáticos são preparados a partir de diluições 

sucessivas) e globalidade (todos os sintomas do doente são tidos em 

consideração). Existem mais de 700 medicinas complementares alternativas, 

sendo que a homeopatia está nas 10 terapêuticas a que mais se recorre [47]. 

Apesar da controvérsia que existe à volta da eficácia da homeopatia, esta gama 

de produtos não pode ser negligenciada, uma vez que me deparei com algumas 

situações de utentes que pediam este tipo de artigos. Um exemplo concreto foi 

o Oscillococcinum®, um extrato autolisado do fígado e coração do pato usado 

para prevenção e tratamento de sintomas gripais, que havia sido aconselhado 

ao utente previamente à sua entrada na farmácia. Embora não seja uma base 

de aconselhamento que considere ideal, a resposta orgânica está sempre 

dependente da psicológica, e se o utente vê importância na sua toma e esta não 

se encontra contraindicada, não vejo impedimentos para o procedimento em 

questão.  

3.10. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação (…) cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos (…), destinado pelo fabricante a 

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

tratamento ou atenuação de uma doença (…)” [48-49]. Os quatro tipos de 

dispositivos médicos dividem-se em:  
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• Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença;  

• Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

lesão ou de uma deficiência;  

• Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico;  

• Controlo da concepção. 

A farmácia proporciona maioritariamente aos doentes dispositivos como pulsos, 

joelheiras elásticas, canadianas, seringas, ligaduras, preservativos, testes de 

gravidez, frascos para colheita de urina asséptica, entre outros. [49] 

4. Formações 

No decorrer do meu estágio curricular tive a oportunidade de aprofundar 

conhecimento em áreas que favoreceram o meu crescimento enquanto 

profissional, sendo que as apresentações e formações que assisti em muito 

coadjuvaram. Destaco assim as marcas/produto/empresas SVR®, Heliocare®, 

Saugella®, Boehringer Ingelheimr®, Medinfar® e Pharmanord®. A formação 

SVR® foi realizada nas instalações da farmácia em conjunto com toda a equipa, 

à semelhança da formação Medinfar® e Saugella®, onde foram apresentados 

todos os produtos da gama. A apresentação da Boehringer Ingelheimr®/Merial® 

ocorreu nas instalações da Cooprofar® onde nos foi oferecido um jantar volante 

e uma apresentação dinâmica sobre os produtos Frontline®, que culminou com 

um pequeno quizz sobre o apreendido durante a apresentação. A formação da 

Pharmanord® foi efetuada nas instalações do Vila Galé Porto e foram abordados 

os suplementos alimentares da gama BioActivo®, o que foi importante no que 

diz respeito ao aconselhamento propriamente dito pois aprendi que produtos 

como o BioActivo Crómio pode ajudar a manter normalizados os níveis de 

glucose no sangue. A formação Heliocare® ocorreu durante todo o dia nas 

instalações da ANF no Porto onde foi explicado o mecanismo de ação de cada 

produto Heliocare® e NeoStrata®, o que foi muito importante pela 

representatividade da marca. 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Associação Nossa Senhora da Esperança  

20 
 

Parte II 

5. Apresentação dos temas desenvolvidos 

5.1. Tipos de Pele e Pele do Idoso  

Na grande maioria das farmácias, um dos primeiros impactos que o utente 

perceciona quando entra no estabelecimento é a abrangência que os produtos 

para a pele, os lineares e as gôndolas oferecem. De facto, os cuidados para a 

pele englobam à volta de 27% da receita de toda a indústria cosmética, numa 

indústria de 170 biliões de euros anuais [50]. Para mim, enquanto estagiário, o 

impacto também não me foi indiferente pois é essencial um aconselhamento 

preciso e completo, para evitar o mau uso por parte dos utentes, principalmente 

os mais idosos. Esta faixa etária, com especial ênfase na zona rural do meu 

estágio profissionalizante, representa um segmento importante do país. Em 

2014, por cada 100 jovens que residiam em Portugal, haveriam 141 idosos e 

muitas vezes estes necessitam de um apoio mais incisivo por parte dos 

profissionais de saúde [6]. Para além disto, a pele é também um dos 

componentes do nosso corpo que mais chama a atenção de outrem, tendo uma 

componente social indissociável. Tendo em conta estes fatores e a sazonalidade 

em que o meu estágio se inseriu, decidi empenhar-me numa contextualização 

teórica e científica sobre a pele do idoso, juntamente com a apresentação e 

elaboração de um panfleto sobre a pele e os seus tipos. Dentro deste panfleto, 

há também uma breve descrição do uso da Luz de Wood para diagnóstico das 

discromias da pele, rastreio efetuado na área de acolhimento e atendimento ao 

doente da FANSE. Foi também realizado um tratamento Mini Facial nestas 

mesmas instalações, tudo projetos desenvolvidos durante o meu estágio 

curricular. 

5.2. Anatomia da Pele 

A pele é o órgão mais extenso do ser humano, ocupando 2m2 de espaço, 

pesando à volta de 4kg ou 6% do peso corporal [51, 52]. Esta desempenha várias 

funções vitais, como proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos, 

previne a perda excessiva de água pelo corpo humano e tem um papel na 

termorregulação [53]. As pessoas tendem a só se aperceber da importância da 

pele quando esta se encontra estragada, cicatrizada ou envelhecida. Porém, 

este complexo sistema, através de sinais físicos como corar, suar ou palidez, dá-
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nos dados sobre várias doenças, como hipotiroidismo, icterícia ou doença de 

Cushing, entre outras desordens que se expressam com sinais dermatológicos 

[54]. O anexo 2 representa um esquema classificativo de doenças 

dermatológicas que mostra toda a complexidade das doenças cutâneas. 

Estruturalmente, o sistema tegumentar é constituído pela pele e pelas suas 

estruturas derivativas em três camadas: a epiderme, derme e hipoderme [53]. A 

epiderme é a camada mais superficial e biologicamente ativa da pele (uma vez 

que a camada basal do epitélio queratinizado se renova constantemente), sendo 

uma das cinco camadas estruturalmente distintas dentro da epiderme [55]. As 

células epiteliais ocupam densamente a epiderme numa profundidade entre 75 

a 150 µm (até 600  µm de espessura na palma das mãos/pés), funcionando 

como barreira pelo seu processo de cornificação, condicionando o 

comportamento da pele [56]. A sua presença, em conjunto com os lípidos, 

confere à epiderme a capacidade de mover e fletir com o corpo que reveste. Esta 

alta presença lipídica (principalmente de ceramidas, colesterol e ácidos gordos) 

confere a firmeza da epiderme [57,58]. A epiderme é subestratificada em cinco 

camadas, sendo que no estrato espinhoso há um tipo de células dendríticas 

chamadas células de Langerhans, que funcionam como macrófagos retendo 

bactérias, corpos estranhos e células danificadas que aparecem nesta camada. 

Outros dois tipos de células importantes encontram-se dispersas no estrato 

basal. O primeiro são as células de Merkel, que são responsáveis por estímulos 

sensoriais nervosos que o cérebro perceciona como toque, sendo abundantes 

nas mãos e pés. O segundo é o melanócito, uma célula que produz o pigmento 

melanina. A melanina providencia cor ao cabelo e ao pelo, e ajuda a proteger as 

células vivas do dano ultravioleta (UV) [59,60]. 

A derme é usualmente menor que 2 milímetros (mm), mas pode atingir valores 

superiores a 4mm (costas de um adulto) e providencia a grande maioria da força 

mecânica da pele [61]. A derme tem duas regiões distintas: a derme papilar mais 

superficial e a derme reticular mais profunda. A derme papilar interage 

intimamente com as projeções da epiderme e com os folículos capilares [62]. 

Enquanto a derme papilar tem um suprimento sanguíneo rico envolvendo 

folículos capilares com fibras de colagénio de baixo diâmetro, a derme reticular 

é constituida predominantemente de fibras de colagénio de largo diâmetro, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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sendo menos densa e organizada em grandes feixes de fibras elásticas 

ramificadas e entrelaçadas que formam uma superestrutura em redor do 

colagénio, destacando-se desta as glândulas sebáceas. A organização padrão 

dos tecidos elásticos, especificamente a fibrilina 1, está diretamente relacionada 

com o aspeto jovial da pele, e pode ser usada como bioensaio para avaliar a 

revitalização da pele [64]. Para além disto, o colagénio retém água para manter 

a pele hidratada. Injeções de colagénio ou cremes com ácido trans-retinóico 

ajudam a restaurar o turgor da pele por introduzir colagénio externo ou por 

estimular a circulação sanguínea e a reparação da derme, respetivamente [63-

67]. É na derme que podemos conferir a presença de glândulas sudoríparas 

écrinas e epócrinas, juntamente com componentes neuronais, vasculares e 

linfáticos [68-69]. 

A hipoderme consiste principalmente em tecido conjuntivo disperso que forma 

grandes depósitos de tecido adiposo que insuflam e protegem a pele. Os tipos 

de células mais encontradas na hipoderme são os fibroblastos, células adiposas 

e macrófagos que têm um papel marcado na homeostase dos adipócitos na 

obesidade, podendo estimular a termogénese de gordura com a exposição ao 

frio ou exercício [70,71]. A hipoderme é particularmente rica em recetores 

acoplados à proteína G, que regulam lipólise, adiponectinas e secreção de 

leptina. Esta última camada da pele é o local onde está localizada a grande 

maioria da gordura localizada que preocupa as pessoas que tentam controlar o 

seu peso, em adipócitos [72]. Esta gordura acumulada pode funcionar como 

reserva energética, isolando o corpo para a perda de calor e opera como 

proteção para as estruturas subjacentes ao trauma. Esta acumulação está 

dependente de hormonas (testosterona, estrogénio, insulina, glucagon, leptina, 

entre outros), assim como de fatores genéticos. Os homens tendem acumular 

gordura em áreas mais díspares (pescoço, braços, abdómen e costas) do que 

as mulheres (seios, ancas, coxa e nádegas), sendo que em indivíduos não 

obesos esta corresponde a 80% da gordura corporal [73]. 

5.3. Tipos de Pele 

A biologia da pele é extremamente complexa, e diferentes métodos foram 

usados ao longo dos anos para evidenciar os diferentes tipos. No início do século 
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XX, foi pela primeira vez descrito quatro tipos fundamentais de pele, em que 

Helena Rubinstein denominou a pele como “seca”, “oleosa”, “mista” e “sensível” 

[74]. Hoje em dia, é possível caracterizar objetivamente a pele pelas suas 

propriedades como o micro-relevo cutâneo, pH, teor de água do estrato córneo 

e perda de água transepidérmica (TEWL). A determinação de tipos de pele, 

assim como as técnicas biofísicas e de imagiologia são ferramentas efetivas para 

ajudar a assistência clínica dermatológica, e são úteis na escolha dos produtos 

cosméticos. A pele mista não é em si considerada um conceito dermatológico, e 

caracteriza-se por uma mistura de tipos de pele [75]. 

5.3.1. Pele Sensível 

No século passado, a pele sensível era raramente descrita na literatura e a sua 

existência era criticada por cientistas [76]. Nos últimos anos, a maneira como se 

visiona a pele sensível mudou drasticamente. Estudos epidemiológicos 

abrangentes sobre a prevalência de pele sensível foram realizados, concluindo 

que a percentagem de pele sensível auto reportada se situa nos 50-61% nas 

mulheres e 30-44% em homens [77]. A incidência de pele seca encontra-se 

elevada nos países industrializados e tem um impacto assinalado na qualidade 

de vida [78]. Esta condição da pele pode estar associada a problemas de saúde 

como pele atópica ou dermatites, e é dependente de agentes externos como 

temperaturas extremas, exposição solar, idade e produtos químicos. A pele 

sensível não consegue manter a integridade dos corneócitos, levando à perda 

de água pelo estrato córneo. A pele encontra-se fragilizada, com os melanócitos 

e a síntese de colagénio comprometida, tendo alteração do microbioma da pele 

[79-80]. Aos idosos e de uma forma generalizada aconselha-se a aplicação de 

cremes hidratantes e calmantes, juntamente com anti-inflamatórios tópicos para 

o alívio dos sintomas, evitando o contacto com agentes irritantes [80]. 

 

5.3.2. Pele Seca 

A pele seca, ou xerose, é uma condição comum em idosos, mas não é uma parte 

integrante do envelhecimento. Etiologicamente, há vários fatores intrínsecos, 

genéticos e ambientais que contribuem para o problema, sendo que hoje em dia 

se atribui às mudanças no processo de queratinização e conteúdo lipídico na 
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epiderme, ao contrário do que acontecia previamente onde se considerava que 

os fatores cruciais seriam o decréscimo de água ou a produção de sebo [81]. O 

processo de queratinização é um balanço entre queratinócitos a migrar do 

estrato basal (camada mais profunda da epiderme) e a sua adelgação ao se 

transformarem em corneócitos do estrato córneo, (camada mais superficial da 

epiderme) juntamente com a descamação e morte celular. Qualquer distúrbio 

neste balanço resulta no aumento de pele escamada e sensação de pele seca 

[82]. O anexo 3 representa as alterações que acontecem no idoso que levam à 

pele seca. Aos idosos aconselha-se uma verificação pessoal para avaliação de 

xerose: uma mudança aguda no tipo de pele pode incluir algum diagnóstico 

subjacente como problemas renais ou deficiência em zinco [83]. Geralmente, 

loções e/ou cremes ajudam com prurido e pele seca, principalmente em 

ambientes com menos de 10% de humidade [84]. Uma vez que a xerose é a 

causa principal de prurido em idosos, o profissional de saúde deve verificar 

marcas de escoriação em áreas de fácil acesso, pois existe o perigo de infeções 

secundárias ou ulcerações derivarem deste processo. 

5.3.3. Pele Oleosa 

A pele oleosa (seborreia) é um problema cutâneo comum que ocorre quando 

glândulas sebáceas de tamanho excessivo produzem largas quantidades de 

sebo (excreção pela atividade holócrina de lípidos complexos) dando uma 

aparência brilhante à pele, começando após a puberdade. Contribui para o 

desenvolvimento de acne e pode afetar negativamente a imagem do paciente 

levando a detrimento psicossocial [85,86]. Sabe-se hoje também que as 

hormonas como androgénios, assim como a dieta, têm um impacto na produção 

de sebo [88-90]. Os picos de secreção são entre os 15 e os 35 anos, com um 

declínio constante ao longo da idade adulta, sendo pouco comum em idosos 

[87,91]. 

5.4. Diferenças de Género 

As diferenças de género na pele podem ser atribuídas em parte às diferenças 

hormonais entre sexos que regulam a distribuição capilar corporal, distribuição 

de sebo, sudorese e pH. Estruturalmente a pele é mais densa nos homens que 

nas mulheres e a perda de estrogénio a partir da menopausa causa o 
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adelgamento mais acentuado da pele nas mulheres. Estudos de ressonância 

magnética mostram que os homens têm compartimentos de gordura menores 

(mais septados) relativamente às mulheres. [92]. Valores de sebo no homem são 

superiores aos da mulher em qualquer idade. [85]. As glândulas sebáceas são 

órgãos-alvo de androgénios, estimulando a produção de sebo principalmente na 

puberdade. A testosterona e a 5-alfa-dihidrotestosterona (5α DHT) estimulam a 

proliferação de sebócitos humanos faciais duma forma dose-dependente 

significante. A conversão de testosterona em 5α-DHT (o metabolito mais ativo 

no aumento da produção de sebo) é induzido pela enzima 5-alfa redutase. Esta 

enzima está mais presente nas glândulas sebáceas e zonas mais propícias ao 

aparecimento de acne, sendo então mais provável a pele oleosa em homens 

[93]. 

5.5. A Pele do Idoso 

Uma das áreas mais estudadas da arquitetura da pele é seu envelhecimento. As 

funções cruciais da pele – barreira física, química e bacteriológica, retenção de 

água, termorregulação, o sentido de toque, produção hormonal – são afetadas 

pela idade. Este tema assume maior destaque na população envelhecida que 

nos envolve, sendo que têm escalado os níveis de ancianidade no nosso país. 

Entre 1970 e 2014, a proporção da população jovem diminuiu 14 pontos 

percentuais em Portugal. Esta dinâmica é consequência dos processos de 

declínio da natalidade e de aumento da longevidade e é entendida 

internacionalmente como uma das mais importantes tendências demográficas 

do século XXI. De facto, em valores absolutos, as projeções das Nações Unidas 

apontam para que o número de pessoas com 60 e mais anos de idade passe 

para mais do dobro, de 841 milhões de pessoas em 2013 para mais de 2 mil 

milhões em 2050. [6] Assim, com o aumento desta faixa etária é necessário fazer 

uma identificação precisa de patologias que possam surgir relacionadas com a 

pele para providenciar um envelhecimento saudável. 

Existem dois tipos primários de envelhecimento cutâneo, intrínseco e extrínseco. 

Variações na genética individual governam o envelhecimento intrínseco. Os 

telómeros, as estruturas especializadas encontradas no final dos cromossomas 

eucariotas, parecem ter um papel essencial no envelhecimento celular. A 
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telomerase (enzima de transcriptase reversa celular que estabiliza ou aumenta 

os telómeros) está expressa em 85-90% dos tumores, mas ausente em muitas 

células somáticas. Consequentemente, a maioria das células cancerígenas, ao 

contrário das somáticas, não estão programadas para apoptose. Noutras 

palavras, a telomerase é associada a estabilidade de telómeros e tumorogénese 

e a sua ausência com encurtamento de telómeros e envelhecimento somático. 

É importante ressalvar que a epiderme é um dos poucos tecidos regenerativos 

que expressam telomerase, e a literatura indica que o encurtamento progressivo 

dos telómeros pode ser um dos principais mecanismos de envelhecimento de 

pele, assim como o dano oxidativo proveniente de metabolismo aeróbio celular 

[94-101]. 

Por outro lado, o envelhecimento extrínseco engloba todos os fatores externos 

introduzidos no corpo humano, como o tabaco, alcoolémia excessiva, má 

nutrição e exposição ao sol. 

Na generalidade, as alterações na estrutura e função da pele são mais 

pronunciadas na pele fotoenvelhecida do que na pele cronologicamente 

envelhecida. Clinicamente, a pele cronologicamente envelhecida mostra-se fina, 

seca e enrugada. A pele fotoenvelhecida fica mais espessa, cerosa, com rugas 

pronunciadas, estragada e com sinais de pele queimada - aparecendo vasos 

sanguíneos (telangiectasia) e pigmentação díspar com manchas castanhas 

(lentigo). Este dano resulta da exposição UV através de vários mecanismos 

como a formação de dímeros de timina e pirimidina, produção de colagenase e 

indução de respostas inflamatórias. Como resultado, as áreas do corpo mais 

expostas ao sol como a cara, pescoço, braços ou mãos adquirem mais sinais 

visíveis de envelhecimento que outras áreas do corpo. Se não forem 

devidamente acompanhadas, tornam-se um problema marcado de saúde 

pública, sendo que 80% do envelhecimento facial se deve à exposição crónica 

ao sol, sendo então prevenível [102]. 

As evidências mais claras de pele envelhecida situam-se na xerose, hiperplasia 

melanocítica, telangiectasia e diminuição da elasticidade. Com a idade, o 

número de canais topográficos cutâneos diminui fazendo com que as linhas 

visíveis se dobrem e fiquem mais fundas [103]. Imaginografia de ultrassom in 
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vivo mostrou que existe rigidificação do estrato córneo com perda de 

ecogenicidade e enfraquecimento da derme superior causando as rugas [104]. 

Outras causas de formação de rugas são a perda de retináculo cutâneo e 

adelgamento da derme, com perda de colagénio tipo IV e VII [105]. Estudos 

demonstraram a perda generalizada de volume cutâneo à volta de 30% aos 50 

anos e de 52% aos 80 anos [106]. 

A hidratação do estrato córneo é praticamente inalterada relativamente a 

indivíduos jovens. Assim, a TEWL (medida de integridade do estrato córneo) 

mantém-se inalterada com o envelhecimento cronológico. Já a produção 

superficial lipídica diminui significantemente com a idade em algumas áreas da 

pele, com mais xerose, prurido e irritação da pele em populações idosas [107]. 

Assim, torna-se importante a intervenção e aconselhamento no que diz respeito 

ao tratamento da pele, pois este é um assunto de saúde pública não desprezável. 

As defesas contra o envelhecimento cutâneo conhecidas (para além de evitar a 

exposição) são o uso de protetores solares para bloquear ou reduzir a 

quantidade de radiação UV que atinge a pele, o uso de retinoides para inibir a 

síntese de colagenase e para promover a produção de colagénio e o uso de 

antioxidantes (preferencialmente em combinação) para reduzir os radicais livres.  

A pele fotoenvelhecida é tratada por vários procedimentos cirúrgicos e muitos 

agentes tópicos. Essencialmente, estes traduzem-se em remover a epiderme 

e/ou derme danificada, substituindo o tecido por novas camadas [108]. 

Recorrentemente durante o meu estágio na FANSE, os utentes de idade mais 

avançada opinavam que os protetores solares apenas seriam necessários no 

verão ou em ambiente de praia. Porém, a pele fotoenvelhecida era notória, 

particularmente naqueles que se dedicam a atividades agrícolas. 

Relativamente à higiene cutânea do idoso, deve-se proceder a uma abordagem 

baseada numa lavagem e secagem apropriada da pele, e o uso de cremes 

barreira. Geralmente, a lavagem em centros de dia consiste em água e sabão 

com secagem com uma toalha. Embora isto pareça uma abordagem natural para 

o propósito, este tratamento expõe a pele a vários fatores de dano. Os sabonetes 

são sais de sódio ou potássio de ácidos gordos solúveis em água que foram 

tratados com uma base forte, e que agem como surfactantes. Outros 
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surfactantes sintéticos, como o lauril sulfato de sódio, podem ser adicionados ao 

sabão para torná-lo um melhor agente humectante. Contudo, estes surfactantes 

sintéticos são conhecidos por serem irritantes potentes da pele, podendo 

também o sabão remover os óleos da pele, levando a pele seca, agravando-se 

a água estiver demasiado quente. A flora residente da pele pode também ser 

danificada, dando origem a uma potencial colonização de micro-organismos. 

Assim, idealmente, deve-se usar produtos que humidifiquem, limpem e ajam 

como barreira. [109, 110] 

• Creme barreira: De modo simplificado, um produto barreira consiste numa 

emulsão óleo/água com a adição de óxidos metálicos (zinco ou titânio, por 

exemplo) que formam uma fina camada na superfície da pele para repelir 

potenciais irritantes. Hoje em dia, já existem polímeros que colocam uma 

proteção semipermeável à base de silicone que confere vantagens em 

idosos com incontinência. Um substituto de lípidos natural com 

concentrações altas de ceramida é também aconselhado. 

• Emolientes: Aumentam a hidratação do estrato córneo. Os emolientes 

básicos tradicionais como a vaselina funcionavam criando uma barreira 

inerte sobre a superfície da pele, mantendo a humidade. Hoje em dia, 

existem emolientes em forma de spray, loção, cremes e pomadas, que 

podem aliviar o prurido, hidratando e restabelecendo a oleosidade ideal. 

Os produtos usados na limpeza devem integrar um pH à volta de 7, dando 

primazia a surfactantes anfotéricos. Compostos higroscópicos como a ureia 

(retêm água) e produtos que contribuam para a produção de ácido hialurónico 

podem ter um efeito desejável sobre as rugas. Toda esta aplicação deve ser 

sujeita a uma avaliação prévia do tipo de pele pelo profissional de saúde [109-

110]. 

5.6. A Luz de Wood 

Em dermatologia, o diagnóstico é em bastantes ocasiões baseado em 

observação, histopatologia, história do paciente e dermatoscopia. Da perspetiva 

do paciente e do profissional de saúde, o método de diagnóstico deve ser 

simples e rápido enquanto oferece um resultado preciso e consistente. Um 
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exemplo de um instrumento de diagnóstico que se insere nesta premissa é a 

Lâmpada de Wood [111-115]. 

Um fotão ao atingir a pele pode ser refletido ou absorvido. Quando o segundo 

caso ocorre, a pele aquece e ou produz uma resposta fotoquímica ou transmite 

um novo fotão. Este último evento descrito chama-se florescência ou 

fosforescência. A probabilidade de ocorrerem é dependente do comprimento de 

onda da luz aplicada. A luz azul (aplicada) é bem absorvida pela melanina e 

hemoglobina, ao contrário da luz vermelha. Outros compostos como o colagénio, 

elastina ou coenzimas respondem bem à luz UVA, no entanto são dificilmente 

distinguíveis. Porém, numa divisão escura, com uma lâmpada de mercúrio, 

filtrada por silicato de bário com um filtro de óxido de níquel a 9% - Luz de Wood 

– conseguimos distinguir os fluoróforos. Com experiência, é possível distinguir 

tipos de pele e problemas como Vitiligo, melasma, infeções fúngicas e 

bacterianas, entre outros [113-117]. 

 

No seguimento dos rastreios com Luz de Wood realizados na farmácia, tive 

oportunidade de promover a atividade e aprender alguns princípios básicos 

aquando da sua utilização. Os rastreios ocupavam cerca de vinte minutos cada 

e foi possível informar 22 pessoas acerca do seu tipo de pele e como atuar em 

relação a ela. A promoção teve mais impacto dado o contexto de realização, uma 

vez que este foi o primeiro rastreio desta índole que os rastreados vivenciaram. 

No envolvimento desta semana em que foi realizado o rastreio, efetuei um 

panfleto elucidativo sobre os tipos de pele e o rastreio que se realizou (anexo 4).  

Foi também realizado um rastreio mini facial que avaliou o tipo de pele de cada 

doente rastreado e onde se informou os cuidados diários mais indicados a cada 

característica da pele, assim como a correta aplicação de cada produto de forma 

a potenciar e aproveitar ao máximo todas as suas propriedades. 
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6. Diabetes e a importância dos rastreios cardiovasculares 

6.1. Contextualização, tema e escolha – Preâmbulo 

A diabetes mellitus (DM) é uma doença muito prevalente em todo o mundo 

ocidental e Portugal não é exceção. Esta doença apresenta uma elevada taxa 

de morbimortalidade e é um dos principais fatores de risco para morte 

cardiovascular. Assim, prevenir, diagnosticar e cuidar atempadamente é crucial 

[118,119]. 

Os objetivos do programa nacional para a diabetes são que até 2020 diminuam 

em 5% o número de pessoas que morrem com diabetes antes dos 70 anos, 

prevenir o desenvolvimento da doença em 30 mil pessoas com elevado risco 

para a doença e o diagnóstico de 30 mil diabéticos não diagnosticados, e a 

melhor maneira de os notificar é a partir do rastreamento [118]. De facto, a fase 

longa pré-sintomática, a disponibilidade dos testes, a capacidade de executar 

intervenções para reduzir a progressão de pré-diabetes a diabetes e reduzir o 

risco de complicações da diabetes, apoia as recomendações clínicas para estas 

práticas [120]. 

A FANSE valoriza a ação social das farmácias, que devem estar disponíveis para 

colaborar gratuitamente em campanhas de informação e para apoiar os 

programas de formação a doentes crónicos, tais como diabetes, hipertensão, 

tabagismo e toxicodependência, como vem referenciado na legislação [119].  

Assim, em colaboração com a Associação Padre Saúde, realizei dois rastreios 

CV na freguesia de Sandim, o que me permitiu comunicar diretamente com os 

utentes com o objetivo de incentivar um estilo de vida mais saudável para 

melhorar os parâmetros bioquímicos e físicos. Na junção dos dois rastreios 

(enquanto estive presente), foi possível rastrear 21 pessoas. Os parâmetros 

analisados e inseridos no rastreio CV foram o perímetro abdominal, a idade, o 

sexo, o peso e altura (para registo do índice de massa corporal), glicémia e 

valores de tensão arterial. (anexo 5). Baseados nos índices recolhidos foi-nos 
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possível fazer o aconselhamento ao doente que incluiu ensinos, medidas não 

farmacológicas e orientação para consulta médica dos doentes com diagnóstico 

de novo ou com necessidade de ajuste terapêutico. [121] Será então com o 

contributo de todos os profissionais de saúde que poderemos apontar a um país 

mais saudável, informado e acautelado para os dilemas que doenças como a 

diabetes acarretam. 

6.1.1. Diabetes Mellitus 

A DM são um grupo de doenças metabólicas crónicas que se caracterizam por 

um estado de hiperglicemia consequente de uma deficiência total ou relativa de 

insulina. Esta deficiência pode ser causada quer por defeitos na secreção como 

na própria ação da insulina levando a alterações do metabolismo dos hidratos 

de carbono, lípidos e proteínas. Os tipos mais frequentes de Diabetes é o tipo 1 

e o tipo 2 sendo que, pela sua frequência e características clínicas, o tipo 2 tem 

maior interesse nos rastreios cardiovasculares. A DM tipo 1 geralmente 

desenvolve-se antes dos 20 anos, sendo de etiologia autoimune ou idiopática. 

Aqui, há destruição das células pancreáticas que produzem insulina, nas ilhotas 

de Langerhans (células β). A doença pode ser controlada com insulinoterapia e 

pela adoção de um estilo de vida saudável. Já a DM tipo 2 surge tipicamente 

após os 30 anos de idade, sendo a forma mais comum da doença, e deve-se a 

um defeito na secreção de insulina ou resistência às mesmas nas células alvo. 

Os níveis de insulina plasmática nestes pacientes costumam ser elevados ou 

normais numa fase inicial da doença, baixando ao longo do tempo por toxicidade 

causada pela hiperglicemia crónica nas células beta. A DM2 pode ser controlada 

através de hipoglicemiantes orais associados ou não a insulina e com a adoção 

de um estilo de vida saudável. A Direção Geral de Saúde considera os seguintes 

fatores associados a um risco de desenvolvimento de DM: idade ≥ 5 anos em 

europeus e ≥ 35 anos nos restantes; obesidade, obesidade central e excesso de 

peso; Sedentarismo; história familiar de diabetes ou de doença cardiovascular; 

hipertensão arterial; dislipidemia; anomalia da glicemia em jejum e tolerância 

diminuída à glicose; diabetes gestacional e consumo de medicamentos que 

predisponha à diabetes [118,119,122]. 

6.2. Complicações Crónicas da Diabetes  
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As complicações crónicas da Diabetes afetam vários órgãos e sistemas do ser 

humano. As complicações vasculares subdividem-se em macrovasculares e 

microvasculares. A primeira inclui doenças que envolvem grandes ou médios 

vasos como a doença arterial coronária, acidentes vasculares cerebrais e 

doença arterial periférica. As complicações microvasculares podem afetar 

órgãos como o pé, o rim, o cérebro e o olho causando complicações como a 

retinopatia, nefropatia e neuropatia. Noutra perspetiva, o doente pode 

desenvolver complicações não vasculares que passam por gastroparesia, 

alterações da pele como maior predisposição a infeções cutâneas, pielonefrite, 

pneumonia e até tuberculose. Importante destacar que uma infeção ligeira num 

paciente diabético pode ser de mais difícil controlo estando associada a pior 

prognóstico que nos indivíduos não diabéticos [118, 123-125]. 

6.2.1. Pé Diabético 

O pé diabético é uma causa importante de morbilidade e é a primeira causa de 

hospitalização em doentes diabéticos. De todas as complicações da diabetes, 

as desordens do pé são consideradas as mais evitáveis. Devido à neuropatia e 

à doença arterial periférica, o pé diabético tem maior risco de ulceração, infeção 

ou destruição dos tecidos profundos, em associação com alterações 

neurológicas e vários graus de doença vascular periférica. O pé diabético pode 

originar três grandes complicações: úlceras do pé, infeções do pé diabético e pé 

de Charcot. As úlceras geralmente são secundárias a traumatismos mínimos. 

Inicialmente são superficiais, mas se não forem diagnosticadas e tratadas, estas 

lesões podem afetar os tecidos subjacentes causando perturbações como 

abcessos ou osteomielite. Em casos mais extremos não tratados, podem causar 

gangrena e evoluir para amputações minor (parte do pé) ou major (ao nível da 

coxa, perna ou tornozelo). Entre 2010-2016, em Portugal, verificou-se que o 

número de amputações dos membros inferiores tem vindo a diminuir, registando-

se em 2016 o número mais baixo de amputações para ambos os casos (anexo 

6) [118,126-127]. 

6.2.2. Nefropatia Diabética 

Na diabetes a hiperglicemia crónica pode levar à lesão renal através de 

toxicidade glomerular direta e alterações hemodinâmicas com lesão glomerular 
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progressiva, arteriosclerose e necrose papilar. A primeira manifestação da 

nefropatia diabética é a microalbinúria, ou seja, a deteção de albumina na urina 

(30mg/dia a 300mg/dia). Quando a função renal está comprometida, os níveis 

de ureia e de creatinina aumentam [125,128]. A diabetes pode levar a 

insuficiência renal crónica, uma complicação que num estádio avançado pode 

levar a diálise ou transplante renal. Infelizmente, os níveis de incidência no nosso 

país têm-se mantido mais ou menos constantes desde 2011 em vez de 

diminuirem [118].  

6.2.3. Retinopatia Diabética  

A retinopatia diabética é a principal demostração do compromisso ocular nos 

pacientes com DM. Este problema é uma das principais causas de cegueira no 

mundo ocidental e só apenas na década de 70, com recurso a fotocoagulação a 

laser e a vitrectomia, se conseguiu os primeiros tratamentos. Cerca de 60% dos 

pacientes com DM tipo 2 apresentam retinopatia diabética, e sendo que estes 

são a grande maioria dos pacientes com DM (90 a 95%), representam a grande 

maioria dos casos clínicos. Relativamente à população em geral, o risco de 

cegueira é 25 vezes maior em indivíduos com DM, e muitos destes casos podem 

ser controlados com tratamento atempado da doença. Complicações 

proliferativas envolvem hemorragia vítrea, fibrose e deslocamento da retina, 

enquanto as não proliferativas caracterizam-se por microaneurismas vasculares, 

ponteado hemorrágico e edema retiniano [129,130]. Em 2016, demonstrou-se 

mais uma vez a importância dos rastreios com o primeiro Relatório de 

Monitorização e Avaliação Rastreio de Retinopatia Diabética, numa colaboração 

entre as Administrações Regionais de Saúde e o Programa Nacional para a 

Diabetes. Neste relatório de compilação de dados por região de saúde relativo 

aos rastreios regionais implementados, apurou-se um aumento de doentes com 

diabetes rastreados para a retinopatia diabética em 32% em relação a 2015 - 

aumento de cerca de 38 mil rastreios (anexo 7). O apuramento de complicações 

significa um aumento dos índices de saúde nacionais prevendo uma intervenção 

mais rápida e diminuição dos encargos orçamentais para o SNS. [118] 

6.2.4 Doença e Lesão Macrovascular  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Associação Nossa Senhora da Esperança  

34 
 

A hiperglicemia persistente e a insulinorresistência levam a disfunção endotelial, 

com consequente aterosclerose acelerada, principalmente da aorta e artérias de 

grande calibre, também influenciada por alterações eritrocitárias e plaquetárias 

do sistema de coagulação e do metabolismo lipídico. Assim, aumenta o risco de 

enfarte do miocárdio (maior causa de morte da DM tipo 2) e acidente vascular 

cerebral. Outra consequência é o aumento de úlceras do pé diabético, infeções 

e cicatrização desapropriada de feridas dos membros inferiores levando aos 

problemas já falados de gangrena seguida de amputação [123,128]. A 

mortalidade por enfarte agudo do miocárdio nos diabéticos é superior à da 

população não diabética, e tem tido uma tendência crescente em Portugal 

(excetuando o ano de 2016) [118] 

6.2.5 Doença e Lesão Microvascular  

Como já foi suprarreferido, as complicações microvasculares da diabetes 

incluem retinopatia, nefropatia e neuropatia, com uma correlação marcada entre 

seriedade e durabilidade da hiperglicemia e a progressão e extensão das lesões 

a nível microvascular. A microangiopatia diabética define-se pelo espessamento 

difuso das membranas basais, que é mais evidente nos capilares cutâneos, 

músculo esquelético, retina e nos glomérulos e medula renais. Estruturas como 

a cápsula de Bowman, nervos periféricos, túbulos renais e placenta também 

apresentam espessamento da membrana basal, sendo diretamente afetadas. 

[123,125-126]. 

6.2.6. Diabetes Gestacional  

Desde 1882 que foi observado que diabetes poderia aparecer durante a gravidez 

e terminar com o final da gravidez [131]. Hoje em dia, a Diabetes Gestacional 

define-se como um subtipo de intolerância aos hidratos de carbono detetado pela 

primeira vez durante a gravidez. A diabetes Gestacional diferencia-se da 

Diabetes na Gravidez por apresentar valores glicémicos intermédios entre os 

normais na gravidez e os valores que excedem os limites diagnósticos para a 

população não grávida [132]. 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) está associado a um risco aumentado de 

complicações fetais, neonatais e no desenvolvimento a longo prazo. As taxas de 

aborto espontâneo, mal-formações congênitas e morbidade e mortalidade 
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perinatal são maiores em filhos de mães diabéticas. As principais complicações 

neonatais são: macrossomia, hipoglicemia neonatal, deficiência de ferro, 

alterações da função cardiorrespiratória, hiperbilirrubinemia, anormalidades 

neurológicas, hipocalcemia, hipomagnesemia e policitemia. 

A maior prevalência encontra-se nas mulheres que engravidam a partir dos 40 

anos, e a diabetes gestacional tem tido um aumento nos últimos anos, situando-

se em 7,5% em Portugal [118,133]. Os critérios avaliativos de diabetes 

gestacional devem ser realizados na primeira consulta de gravidez, com glicémia 

em jejum ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl. Se esta for superior a 92 mg/dl, faz-se PTGO 

com 75 g de glicose, às 24 – 28 semanas de gestação. O diagnóstico confirma-

se com um ou mais valores, à primeira hora, glicemia ≥ 180 mg/dl ou às 2 horas, 

glicemia ≥ 153 mg/dl [134,135]. 

6.3. Terapêutica não farmacológicas  

Os objetivos base do tratamento da DM são o alívio de sintomas e minimização 

do desenvolvimento de complicações a longo prazo, levando à melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes e consequente diminuição do risco de morte. 

Isto é possível com o controlo de níveis glicémicos com redução da hemoglobina 

glicada para níveis abaixo dos 6,5%, controlo da pressão arterial, tratamento de 

dislipidemia, nefropatia, retinopatia, vigilância generalizada com ênfase na 

observação dos pés e adoção de estilo de vida saudável, com um programa 

específico para as mulheres grávidas com a doença.  Está também indicado a 

vacinação antigripal e antipneumocócica devido ao aumento do risco de infeção. 

[124,136]. 

As guidelines para evitar o desenvolvimento de DM tipo 2 em doentes de alto 

risco, a nível não farmacológico, situam-se em perda moderada do peso 

corporal, aliada a atividade física regular – 150 minutos por semana (o exercício 

físico eleva a quantidade de receptores de insulina levando ao aumento da 

absorção da glucose celular), juntamente com uma dieta hipocalórica e 

hipolipídica. A supressão tabágica permite evitar agravamentos microvasculares 

e cardiovasculares. [124,136,137]. De forma mais específica, a forma ideal de 

perda de peso deve ser adotada com uma dieta hipocalórica e hipolipídica, ou 

com dieta mediterrânica. Os hidratos de carbono complexos e as gorduras 

polinsaturadas devem ser preferenciais relativamente aos simples e às gorduras 
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trans, juntamente com a ingestão de fibras. As fibras permitem o retardamento 

da absorção de glucose e diminuem o pico glicémico pós-prandial. A toma de 

álcool e bebidas com açúcar deve ser limitada, os adoçantes consumidos em 

quantidades moderadas e deve-se restringir ao máximo a ingestão de sódio, 

principalmente em hipertensos e doentes com nefropatia [136,138]. 

 

6.4. Terapêutica Farmacológica 

Num momento inicial, a DM 2 trata-se comummente com fármacos que atuam 

aumentando a sensibilidade à insulina como as tiazolidinedionas e/ou 

metformina, sendo que a metformina é o fármaco de primeira linha (Nível de 

Evidência B, Grau de Recomendação I) segundo as normas da DGS. A 

metformina, em monoterapia, também suprime a produção hepática de glucose 

[139]. As sulfonilureias (SU) são uma alternativa uma vez que são de baixo custo 

e bem toleradas pelos doentes na generalidade, mas a hipoglicemia induzida 

pelas SU é um acontecimento adverso relativamente comum (cerca de 10%). 

Recentemente, têm sido desenvolvidas novas classes farmacológicas que 

atuam sobre o metabolismo das incretinas. Se nenhum destes fármacos 

destacados for solução apropriada, a associação de fármacos com diferentes 

mecanismos de ação é recomendada. Nos estadios tardios, recorre-se à 

insulinoterapia. [124,137,139,140,141] 

As gliptinas atuam inibindo a enzima dipeptidil peptidase (DPP-4) que degrada 

as incretinas GLP-1 e GIP, possuindo uma boa tolerabilidade e perfil de 

segurança. O aumento dos níveis de plasmáticos de GLP-1 estimula a secreção 

de insulina e inibe a secreção de glucagon dependente da glucose. [142,143]. 

Apesar das alternativas existentes, os níveis de incidência de DM tipo 2 

continuam muito elevados, e têm vindo a ser desenvolvidas mais alternativas 

terapêuticas. O doente diabético expõe níveis elevados de reabsorção renal de 

glucose. Em condições habituais, há uma filtração e reabsorção de 

aproximadamente 180g de glucose diariamente. A grande maioria desta filtração 

é reabsorvida no túbulo contornado proximal do nefrónio, maioritariamente pelo 

co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT-2). Os inibidores do SGLT-2 são 

uma classe recente de antidiabéticos orais que diminuem a hiperglicemia ao 

aumentarem a excreção renal de glucose, não dependente da secreção/ação 
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insulínica. Para além disto, a excreção urinária de glucose leva a uma perda de 

calorias. Exemplos são a dapagliflozina, a canagliflozina e a empaglifozina que, 

quando usadas em monoterapia ou em combinação com metformina, 

tiazolidinedionas ou insulina, levam a melhorias no controlo da diabetes por parte 

dos doentes com DM tipo 2 [144-146]. 

 

6.5. Critérios de diagnóstico  

O diagnóstico da diabetes é realizado com base nas alterações na glicose 

plasmática. O diagnóstico de DM pode ser estabelecido através da deteção de 

nível glicémicos superiores a 200mg/dl acompanhados por sintomas e sinais 

clássicos, presença de mais do que uma determinação da glicémia em jejum 

≥126 mg/dl, prova de tolerância à glucose oral com níveis de glucose plasmática 

≥ 200 mg/dl 2 horas após sobrecarga de glicose (PTGO) com 15g de glicose ou 

hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. É importante reter que a perda de 

glucose na urina é proporcional ao perigo que a diabetes constitui e à ingestão 

de hidratos de carbono. Aqui, a determinação quantitativa de glicosúria pode ser 

útil. Importante reter que um novo diagnóstico não deve apenas incidir numa 

determinação isolada de glicemia em jejum ou HbA1c, estando ambos sujeitos 

a uma nova confirmação após uma a duas semanas. A deteção prévia é 

extremamente relevante e assim deve-se estar atento aos valores de um estado 

intermédio de diabetes que pode levar à doença propriamente dita. Este 

diagnóstico, de anomalia da glicémia em jejum e de tolerância diminuída à 

glicose caracterizam se por glicemia em jejum ≥ 110 juntamente com < 126 mg/dl 

e glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl, respetivamente [135]. 

6.6. Resultados e discussão 

A partir dos valores obtidos, é possível observar que participaram no rastreio 21 

pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 79 anos. Os dias 

escolhidos foram domingos de manhã com o intuito de cativar pessoas para o 

rastreio. É nessa altura que se realizam as missas semanais com maior adesão 

e assim os locais escolhidos para os rastreios foram próximos da igreja paroquial 

e da capela do calvário de Sandim. Como a generalidade da população e dos 

rastreados são população idosa, foi problemático entender a medicação que 

cada um tomava, ou se estavam cientes se eram ou não diabéticos. 
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No final, todas as pessoas tiveram uma pequena sessão de esclarecimento em 

que foi explicado de forma personalizada de que maneira a DM pode ser evitada 

ou controlada e a importância da avaliação regular dos índices bioquímicos de 

cada um para o combate desta patologia.  

O IMC é muitas vezes usado como medida matemática para a gordura corporal, 

embora seja questionável em indivíduos em excelente forma física. De qualquer 

forma, foi usado como critério avaliativo nos dois rastreios cardiovasculares (CV) 

pois tanto o IMC como o perímetro abdominal permitem ao profissional de saúde 

fazer uma avaliação e aconselhamento prático e de rápida execução [73]. 

A equipa presente no rastreio foi chamada à igreja devido a uma urgência em 

que uma pessoa do sexo masculino iniciou quadro de mal-estar geral e alteração 

do estado de consciência. Após o teste, os valores de glicémia encontravam-se 

a 221 mg/dl e a pessoa em questão foi remetida para um local mais isolado onde 

pode repousar, sendo de seguida encaminhada para o médico. De um modo 

generalizado, os utentes tendiam a relativizar os problemas de saúde e não 

entendiam bem as consequências nefastas que podem advir da hipertensão 

arterial, do excesso do peso e da diabetes, questões que foram então abordadas 

durante o rastreio. Os dados relativos aos rastreios cardiovasculares efetuados 

podem ser consultados no anexo 8. 

6.7. Conclusão e o Papel do Farmacêutico  

Após análise profunda do assunto abordado, é possível entender que apesar das 

alternativas existentes para o tratamento da DM2, Portugal ainda está longe dos 

índices desejáveis e passa pela nossa classe profissional capitalizar 

oportunidades de ajudar e rastrear a população, para evitar morbilidade. De 

facto, a prevalência da DM2 no nosso país é muito elevada. Este facto levou a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) a 

destacar Portugal no seu relatório sobre saúde como um dos países com taxa 

de prevalência da diabetes mais alta da Europa. [147] De outra forma, é possível 

reter que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) teve encargos à volta de 66 

milhões de euros nos vários tipos de insulinas e de 180 milhões em 

antidiabéticos entre 2015 e 2016, valores que podem ser diminuídos com 

rastreios e terapêutica não farmacológica, aliviando a incumbências do SNS 
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podendo este remeter os valores para outras áreas de intervenção pública a nível 

da saúde. Estima-se ainda que em Portugal 44% das pessoas com diabetes 

estejam por diagnosticar, sendo então o diagnóstico precoce uma das 

prioridades do Plano Nacional da Diabetes (PND). Felizmente o número de 

rastreios em Portugal tem vindo a aumentar (anexo 5) e com este projeto, espero 

que seja também um pouco mais a prioridade de todos nós, profissionais de 

saúde. [118,121] 
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Anexos 
  
Anexo 1 – Lista de especialidades e de preços praticados na clínica de Sandim 
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Anexo 2 – Esquema classificativo de doenças dermatológicas. Adaptado de 

Bolognia, JL, Schaffer JV, Karynne OD, Ko CJ – Dermatology Essentials. 

Elsevier Saunders, 2014 
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Anexo 3- Alterações que acontecem no idoso que levam à pele seca. 

Adaptado de White-Chu, E. F., & Reddy, M. (2011). Dry skin in the elderly: 

complexities of a common problem. Clinics in dermatology.. 
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Anexo 4 – Panfleto realizado no âmbito do rastreio com Luz de Wood  

 

 

Anexo 5 – Exemplo do panfleto de registo do rastreio cardiovascular 

entregue aos utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Associação Nossa Senhora da Esperança  

55 
 

Anexo 6 – Amputações em pé diabético. Retirado de Programa Nacional 

para a diabetes 2017 [118] 

 

Anexo 7 – Número de utentes rastreados em Portugal. Retirado de 

Programa Nacional para a diabetes 2017 [118] 
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Anexo 8: Dados relativos aos rastreios cardiovasculares efetuados  

IDADE DIABÉTICO EXCESSO 
DE PESO 

HIPERTENÇÃO 
ARTERIAL 

GLICÉMIA (mg/dl)                    

25    Pós-prandial: 85 

54    Pós-prandial: 126 

35    Pós-prandial: 106 

73    Pós-prandial: 129 

79    Pós-prandial: 176 

54     Pós-prandial: 128 

62     Pós-prandial: 160 

22    Jejum: 99 

22     Jejum: 104 

44    Pós-prandial: 96 

56    Jejum: 140 

75    Pós-prandial: 132 

68    Pós-prandial: 102 

56    Pós-prandial: 153 

54    Pós-prandial: 123 

41    Pós-prandial: 111 

39    Pós-prandial: 120 

76    Pós-prandial: 142 

79    Pós-prandial: 139 

43    Pós-prandial: 119 

56    Pós-prandial: 133 
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Nota introdutória 

O percurso académico de cada estudante apoia-se numa base formativa 

que só se encontra completa após o estágio curricular, nas suas diversas 

vertentes. Neste intuito, debruçamo-nos no ideal de conhecer outras realidades 

e assim decidimos que a melhor forma de concluir o nosso percurso académico 

seria fazendo estágio em farmácia hospitalar. Neste, foi-nos possível aperfeiçoar 

competências a nível das formulações quimioterápicas, da nutrição parental e da 

dispensa de medicamentos em farmácia de ambulatório, no Ospedale Villa Sofia 

– Cervello.  

 O presente relatório subdivide-se numa pequena parte introdutória, 

seguido da descrição da farmácia do hospital e do trabalho desenvolvido 

aquando da nossa estadia. É dada uma descrição sobre a agência italiana do 

medicamento (para traçar paralelismos entre as entidades de regulação e 

supervisão de Portugal e Itália), sobre as diversas unidades médicas que o 

hospital possui e as diversas formas em que entramos em contacto com o 

medicamento. 
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Índice de abreviaturas 

 

AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco 

CUF – Commissione Unica del Farmaco 

CTS – Commissione Tecnico Scientifica  

EMA – Agência Europeia do Medicamento 

RAM – Reacções Adversas Medicamentosas 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

RNF – Rede Nacional de Farmacovigilância  

SSN – Servizio Sanitario Nazionale 

UFA – Unità Farmaci Antitumorali 
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1. Introdução  

        

A Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) é a entidade nacional responsável pela 

regulação dos fármacos em Itália. É um organismo público que atua 

autonomamente de acordo com critérios de custo/efetividade dos medicamentos 

e produtos de saúde, sob a direção do Ministério de Saúde e sob a vigia do 

Ministério de Saúde e Ministério da Economia.  

Tem como competências básicas: 

• Potenciar políticas farmacêuticas justas e que assegurem uma aplicação 

consistente das mesmas a nível nacional;  

• Avaliar o custo-benefício dos medicamentos; promover a pesquisa e o 

desenvolvimento farmacêutico; 

• Fazer a ligação entre as politicas nacionais com as autoridades regionais; 

assegurar inovação, eficácia e simplificação dos processos de 

autorização, de forma a garantir um rápido acesso a fármacos inovadores 

e fármacos para doenças raras; 

• Reforçar a relação com as agências de outros estados membros, com a 

Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e com outros organismos 

internacionais [1]. 

 

O hospital Vincenzo Cervello, em Palermo, Sicília, Itália, onde estagiei, foi 

criado em 1909 com o propósito de tratar doenças do trato respiratório e era 

dirigido pelo farmacologista que deu nome à instituição. Com o passar dos anos 

e com a ajuda de fundos recolhidos, em 1922, o hospital foi considerado uma 

instituição de referência em termos de diagnóstico e tratamento destas 

patologias. A 1 de setembro de 2009, houve uma reorganização de hospitais em 

Palermo, unindo os antigos hospitais Cervello, Villa Sofia-CTO, Casa del Sole 

num só, chamado Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, que veio proporcionar um 

serviço mais adequado às necessidades da comunidade. 

Esta nova instituição é dirigida por um Direttore Generale, auxiliado por um 

Direttore Amministrativo e um Direttore Sanitario, responsável pela tomada de 

decisões relacionadas com as políticas de saúde. A Direzione Amministrativa é 

responsável pela administração e contabilidade, ambos necessários para o bom 
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funcionamento do hospital. A Direzione Sanitaria supervisiona as atividades 

relacionadas com as condições de saúde de cada unidade hospitalar e dos 

serviços de diagnóstico [2]. 

 

O Hospital Cervello é constituído por 8 serviços, como é indicado no organigrama 

da Figura 1. 
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Figura 1 – Especialidades do Ospedale Cervello 
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2. Serviços Farmacêuticos 

 

No início do nosso estágio, a farmácia do Hospital Cervello tinha os seus 

serviços divididos em dois pisos do edifício A. O primeiro piso estava 

encarregado da preparação dos sacos de nutrição parentérica, que eram 

necessários para o hospital Villa Sofia, e para suprir as necessidades do próprio 

hospital Cervello. Encontrava-se também, neste piso, a sala de armazenamento 

de fármacos quimioterápicos, que eram enviados para o hospital Villa Sofia para 

serem administrados. O rés-do-chão dispunha da farmácia de ambulatório, do 

armazém da medicação, do local de preparação das formas farmacêuticas, da 

secção dos dispositivos médicos e dos serviços administrativos. Contudo, no 

final do estágio, as obras foram concluídas e surgiu a câmara de fluxo laminar 

no rés-do-chão. A sua estrutura atual pode ser visualizada no Anexo I. Assim, 

as funções desta farmácia são: 

• Distribuição de medicamentos ao público, na farmácia de ambulatório, 

compreendendo a medicação para doentes crónicos e para doentes no 

primeiro ciclo de terapia, em recuperação nos primeiros 30 dias após 

alta hospitalar; 

• Farmacovigilância de reações adversas medicamentosas (RAM); 

• Armazenamento e aprovisionamento de dispositivos médicos;  

• Preparação de sacos de nutrição parentérica; 

• Preparação de formulações galénicas;   

• Participação nas comissões de ética, do bom uso do sangue, de infeções 

hospitalares, entre outras;  

• Fornecimento de fármacos aos serviços do hospital;  

• Elaboração de esquemas de preparação de fármacos quimioterápicos e 

verificação do estado de preparação destes, no programa Euristic. 
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3. Farmácia de Ambulatório 

 

Em termos de farmácia de ambulatório, nomeadamente no âmbito hospitalar 

(de acordo com a lei em vigor, lei 405/2001), são dispensados medicamentos 

nos seguintes contextos [3]: 

 

3.1 Receita Ficheiro F 

 

Os doentes que fazem o primeiro ciclo de terapia, após alta hospitalar, têm 

direito a medicação que se encontra dentro do enquadramento de receita fascia 

A, que é totalmente comparticipado pelo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) 

italiano. Estes medicamentos são dispensados no máximo para 30 dias e se a 

duração do tratamento for superior, fica a encargo do utente. Após esse período, 

os restantes medicamentos têm de ser adquiridos numa farmácia comunitária. 

Há também os medicamentos fascia C, que não são dispensados no hospital, 

como os novos anticoagulantes orais, como é o caso do apixabano (Figura 2) 

[4]. 

Adicionalmente, em alguns casos, o médico prescritor deve incluir na receita 

as notas AIFA, de forma a direcionar para a isenção do pagamento deste tipo de 

fármacos de fascia C. São exemplos disso os inibidores da bomba de protões 

como o omeprazol e o pantoprazol, que devem apresentar a nota 1 no caso de 

prevenção de complicações graves do trato gastrointestinal superior ou nota 48 

no caso de tratamento de úlceras superior a 4 semanas. No caso de 

hipercolesterolemia familiar, são prescritos inibidores da HMG CoA redutase, 

como a atorvastatina, juntamente com a apresentação da nota 13. No tratamento 

de infeções graves do trato respiratório, trato urinário, tecidos moles, cavidade 

intra-abdominal, infeções do foro obstétrico-ginecológico, dos ossos e 

articulações, são usados antibióticos injetáveis, como a ceftriaxona, e que para 

além da nota 55, os utentes devem apresentar o documento que é mostrado na 

Figura 3 [5]. No caso da profilaxia de trombose venosa profunda, são usados 

anticoagulantes injetáveis, como a nadroparina cálcica, a enoxaparina sódica ou 

o fondaparinux sódico, em que a nota vem na forma de um anexo denominado 

allegato A (Figura 4). 
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Figura 2 – Exemplo de Receita Ficheiro F 

 

 

  

Figura 3 – Anexo necessário à dispensa 
de antibióticos injetáveis 

Figura 4 – Anexo allegato A 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello   
 

6 
 

3.2 Receita Ficheiro H 

 

A receita ficheiro H abrange os fármacos de dispensa exclusiva em 

hospital, que necessitam de maior controlo, vigilância e acompanhamento 

farmacêutico, de forma a também assegurar uma melhor adesão à terapêutica. 

A grande maioria dos fármacos dispensados são antirretrovirais para pacientes 

infetados por VIH. Estes fármacos têm de ser acompanhados de um plano 

terapêutico contendo as informações do paciente e da terapia, sendo renovável 

a cada 2 meses [6]. 

Os fármacos para a hepatite C também estão sujeitos a monitorização 

AIFA, em parte devido ao seu elevado custo. Além da receita ficheiro H, os 

utentes devem também entregar um esquema terapêutico elaborado pelo seu 

médico. Os fármacos disponíveis são o Epclusa® (sofosbuvir+velpatasvir), 

Zepatier® (elbasvir+grazoprevir), Exviera® (dasabuvir) e Viekirax® 

(ombitasvir+paritaprevir+ritonavir), de prescrição mensal, e duração de 

tratamento de 12 ou 16 semanas. Em março, foi introduzido o Maviret® que é 

uma associação do pibrentasvir, um inibidor da proteína NS5A, com glecaprevir, 

um inibidor da protease NS3/4A. Desta forma vai atuar em fases fulcrais do ciclo 

replicativo do vírus da Hepatite C, condicionando a progressão da inflamação e 

necrose hepáticas, devido à inibição da formação de viriões viáveis, não os 

inibindo totalmente. Assim, é possível entender que ainda subsiste a replicação 

viral, mesmo no âmbito de infeção crónica. Em termos de perfil 

farmacoterapêutico, é comparável com os existentes. Contudo, o custo com esta 

terapêutica é inferior às alternativas e a duração de tratamento pode ser apenas 

de 8 semanas [7]. 

Há também casos de fármacos que são referentes à fascia A, mas que 

podem ser prescritos com receita do ficheiro H, como os anticoagulantes orais 

Brilique® (ticagrelor) e Effient® (prasugrel). Os utentes com síndrome coronária 

aguda representam um encargo para o SSN, sendo que recebem um plano 

terapêutico, que é inicialmente prescrito com duração de um mês [8]. Em 

seguida, é prescrito semestralmente, e em ambos os casos só podem ser 

dispensadas ao utente duas caixas (de 28 comprimidos) de cada vez. Outro caso 

de fármaco fascia A, dispensado na farmácia de ambulatório, são os quelantes 

de ferro como o Exjade® (deferasirox) e o Ferriprox® (deferiprona), usados no 
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tratamento das talassemias. A sua dispensa era muito comum e regular no nosso 

dia-a-dia, dado que a prevalência desta patologia na Sicília é de 8% (Figura 5) 

[9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os registos dos fármacos submetidos à monitorização AIFA, 

implementados em 2005, representam um instrumento para a gestão dos gastos 

e da adequação da prescrição.  Fica a cargo do farmacêutico responsável pela 

farmácia de ambulatório fazer o registo informático no portal da AIFA [1]. 

Lista de fármacos sujeitos à monitorização AIFA 

Afinitor® (everolimus)     Revolade® (eltrombopag olamin) 

Bosulif® (bosutinib)     Signifor® (pasireotide) 

Giotrif® (afatinib)     Sprycel® (desatinib) 

Iclusig® (ponatinib)     Sutent® (sunitinib 

Iressa® (gefitinib)     Tarceva® (erlotinib) 

Imbruvica®(ibrutinib)     Tasigna® (nilotinib) 

Imnovid® (pomalidomide)    Temodal® (temozolomide) 

Jakavi® (ruxolitinib)     Votrient® (pasopanib) 

Nexavar® (sorafenib)     Xgeva® (denosumab) 

Nplate® (romiplostim)     Xtandi® (enzalutamide) 

Revlimid® (lenalidomide)    Xtandi® (enzalutamide) 

Xtandi® (enzalutamide)     Zytiga® (abiraterone acetate) 

Zydelig®(idelalisib) 

Figura 5 – Exemplo de Receita Ficheiro H 
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4. Unidade Farmacêutica Antitumoral 

 

A unidade correspondente aos anticancerígenos, diluições e terapia 

suplementar tem o nome de UFA (Unità Farmaci Antiblastici) que, tendo uma 

relação direta com esta unidade do hospital adjacente (Villa Sofia), serve vários 

serviços hospitalares [10,11]. Destes serviços, destacamos os departamentos de 

Hematologia, Oncologia, Radiologia e Urologia, com os quais trabalhamos. 

 

4.1.1 Hematologia I  

O departamento de Hematologia, situado na mesma área que o de 

Oncologia, apresenta duas subunidades: a Ematologia e Malattie Rare del 

Sangue e a degli Organi Ematopoietici, sendo que na Hematologia I as três áreas 

de maior relevo (no que diz respeito a patologias do foro sanguíneo/hemato-

oncológico) são: Linfomas, Leucemias e Mielomas.  

Para além da oncologia, a Hematologia I serve propósitos de 

imunodeficiências congénitas (como o síndrome de Wiskott-Aldrich), doenças 

auto-imunes (por exemplo, esclerose múltipla) e doenças neurodegenerativas de 

armazenamento lisossomal [12]. 

4.1.2 Hematologia UTMO – Unità di Trapianto Midollo Osseo 

Esta unidade hospitalar realiza um número elevado de transplantes 

medulares, tendo em 2015 contado com 26% das pessoas com cancro desta 

área a efetuar ciclos quimioterápicos com um intuito preparativo para 

transplante. Neste caso específico, é sempre requerido uma folha de 

acompanhamento. 

4.1.3 Hematologia II 

A unidade hematologia II dedica-se ao diagnóstico e tratamento de 

talassemias e síndromes falsémicos, onde a medicação é fornecida pela 

farmácia de ambulatório. No entanto, também se dedica ao tratamento da 

púrpura trombocitopénica, uma vez que existem pacientes refratários a 

corticoides e à esplenectomia que apresentam hemorragias contínuas. Assim, 

os esquemas farmacoterápicos incidem sobre o uso da azatioprina, da 

ciclofosfamida e da vincristina. 
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4.2 Oncologia Médica 

A Oncologia Médica é o subdepartamento com o maior número de 

pacientes, tendo em consideração que trata displasias de órgãos muito diversos. 

No Hospital Cervello, aquando do momento da nossa entrada, existiam 

pacientes com carcinoma pulmonar, colo-rectal, mama, cólon, pâncreas e 

fígado. 

 

4.3 Urologia 

A Azienda Ospedaliera Cervello faz a preparação de receitas, folha de 

preparação, diluição e preparação da área oncológica do departamento de 

urologia do Ospedale Villa Sofia. 

 

4.4 Radiologia 

Quando o cancro hepático é localizado, a equipa cirúrgica pode optar pela 

indicação de injeção/perfusão de Farmorrubicina® (epirrubicina). A dose é 

dependente da superfície corporal e os intervalos de repetição (geralmente de 

21 dias) eram avaliados pelo farmacêutico após avaliação feita pela equipa 

médica. 

Relativamente à posologia, a dose correta/dias de tratamento é 

naturalmente dependente do tipo de cancro, mas também do estado de saúde 

do paciente, da idade, da sua altura e peso, do estado da função hepática, de 

outras doenças e de tratamentos em simultâneo. 

 

4.5 Legge 648/96 e sua aplicação 

A lei 648/96, aprovada em dezembro de 1996, regulamenta a 

comparticipação médica, baseada numa atividade conjunta entre o SSN e o CUF 

[13]. 

A lei diz respeito a medicamentos que não têm alternativa terapêutica, 

medicamentos inovadores que estão incorporados no mercado de outros países, 

como o Blincyto® (blinatumomab), medicamentos ainda não autorizados, que se 

encontram no processo de ensaios clínicos, medicamentos a serem empregues 

numa utilização terapêutica diferente daquela para a que estão aprovados e 

medicamentos usados mesmo quando há uma alternativa terapêutica válida (em 

http://www.blincyto.com/mechanism-of-action/
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conjunto com a lei 79/2014) [14]. Toda a medicação, se for devidamente 

justificada para determinado fim, pode ser utilizada desde que seja conhecida e 

entre em conformidade com estudos realizados pela comunidade científica, seja 

nacional ou internacional. 

Se estes medicamentos obtiverem um parecer favorável do CTS, são 

incluídos numa lista com as indicações terapêuticas e informações relevantes, 

(desde que as instalações possuam capacidade para os preparar) para que 

estes possam ser abrangidos na medicação hospitalar. 

Ao longo dos últimos 12 anos o Hospital Cervello tem recebido um 

financiamento crescente, apesar deste continuar a ser muito inferior ao dos 

hospitais da Itália continental. Esta disparidade deve-se às sanções europeias 

aplicadas à Sicília e aos problemas inerentes à insularidade [15]. Um exemplo 

desta falta de recursos económicos é a câmara de fluxo laminar (purificação do 

ar). Após questões associadas à instabilidade de temperaturas que surgiram no 

sistema de refrigeração em fevereiro de 2015, que afetou cerca de cinquenta 

pessoas, o sistema de armazenamento foi reformado e criou-se uma sala 

temporária (junto ao departamento da nutrição) onde foram colocados todos os 

fármacos de carácter anticancerígeno [16]. Devido ao carácter diminuto do 

espaço e à disfuncionalidade logística (o departamento da Nutrição encontra-se 

no primeiro andar, ao contrário da Farmácia que está no piso 0), optou-se por 

criar um novo espaço (que se encontrava em obras quando chegamos) dentro 

da Farmácia. Esta remodelação decorreu durante mais de dois anos e, neste 

intervalo, o Hospital Cervello limitou-se a receber os fármacos e reencaminhar 

toda esta medicação para o hospital que as requeria. Mesmo assim, o trabalho 

do farmacêutico continuou a ser crucial. Durante este período, estes 

profissionais de saúde continuaram a verificar a terapia escolhida, averiguaram 

(a partir do registo) se a sequência e a dosagem se encontrava dentro dos 

conformes e conferenciaram com o médico, pelo circuito fechado de telefone do 

hospital, sempre que não se encontravam de acordo com o prescrito. 

Após o término do nosso estágio recebemos a informação que esta nova 

unidade já se encontra devidamente operacional (figura 1). 
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4.6 Farmácia hospitalar e anticancerígenos 

 

O nosso trabalho enquanto estagiários consistia na verificação de 

receitas, diluições e averiguação de stock para encomenda. O farmacêutico 

recebe a prescrição dos fármacos antineoplásicos através de fax (Oncologia 

Médica e Urologia) e as restantes prescrições através do programa Euristic 

(Anexo II) 

De seguida, deve proceder à verificação da prescrição, o que implica 

confirmar com o médico caso haja alguma alteração relativamente à terapia que 

vinha a ser efetuada (Anexo III) e se a posologia é a indicada para o paciente 

em questão, calculável através da superfície corporal.  Após a verificação do 

código fiscal do paciente, procede-se à prescrição propriamente dita. Uma vez 

que a Tachipirina® (paracetamol) e o Trimeton® (feniramina, um antihistamínico) 

não são anticancerígenos, apenas o MabThera® (rituximab) deverá ser alvo de 

análise. Conforme o tipo de leucemia e superfície corporal, deve-se ajustar a 

dosagem (entre 300-900 mg/m2), com exceção da administração subcutânea 

(Anexo IV). 

O rituximab é um anticorpo monoclonal de ratinho/humano produzido por 

engenharia genética que representa uma imunoglobulina glicosilada com IgG1 

humanos, com regiões constantes e sequências variáveis de regiões de cadeias 

leves e pesadas de ratinho. O anticorpo é produzido por uma cultura de células 

de mamífero em suspensão (células do ovário do Hamster Chinês), e purificado 

por cromatografia de afinidade e troca iónica, incluindo inativação viral específica 

e procedimentos de remoção [17]. Este tem indicação para Linfoma não-Hodgkin 

(LNH), Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), Artrite Reumatóide e Granulomatose 

com Poliangite e Poliangite Microscópica, sendo que através da Figura 6 é 

possível verificar, pela dosagem e forma farmacêutica, que este fármaco se 

encontra bem direcionado para o diagnóstico em questão, comparando com a 

literatura. Para além disto, o programa mostra todas as informações clínicas 

relevantes do paciente. O rituximab deve ser sempre administrado com pré-

medicação de antipirético e anti-histamínico (por exemplo, paracetamol e 

difenidramina), facto sempre verificado pelo farmacêutico. A dose recomendada 

de MabThera®, em associação com quimioterapia, em doentes não tratados 

previamente e em recidiva/refratários é de 375 mg/m2 de área de superfície 

http://www.my-personaltrainer.it/Foglietti-illustrativi/Tachipirina.html
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corporal, administrada no dia 0 do primeiro ciclo de tratamento, seguida de 500 

mg/m2 de área de superfície corporal, administrada no dia 1 de cada ciclo 

subsequente, num total de 6 ciclos. Este cálculo é efetuado pelo farmacêutico, 

porém, a dose recomendada da formulação subcutânea de MabThera® utilizada 

em doentes adultos é uma injeção com uma dose fixa de 1400 mg, 

independentemente da área de superfície corporal do doente, como é possível 

ver na figura abaixo apresentada (Figura 6). A primeira toma será sempre 

subdividida, com o intuito de verificar hipersensibilidade ou possíveis efeitos 

adversos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referido anteriormente, nesta fase (A) deve-se procurar dentro da 

base de dados a medicação necessária para o paciente (neste caso o 

MabThera®), seguido da dosagem. Alguns medicamentos devem ser 

introduzidos, após solicitação, no grupo de medicamentos de inserção da lei 648, 

como é o caso da Bendamustina (C), como é possível ver na Figura 6. 

  Para a solicitação de inclusão de medicamentos no elenco estabelecido 

nos termos da lei nº 648/96 é necessário enviar um e-mail para a AIFA com as 

seguintes informações: 

• Um relatório de carácter científico, onde demonstre a ausência de 

uma alternativa terapêutica válida e a gravidade de não se usar 

esta alternativa;  

Figura 6 – Preparação de medicação anticancerígena 
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• Dados clínicos (estudos de fase I e II) que suportem o tratamento 

proposto, juntamente com o plano terapêutico propriamente dito 

(dosagem, duração da terapia, critérios de inclusão e exclusão); 

• Estimativa de gastos para o tratamento proposto e do número de 

pacientes que possam usufruir do tratamento a nível nacional. 

•  Informação relativa a ensaios clínicos em curso.  

De seguida, seleciona-se, dentro das opções disponíveis no hospital, o 

fármaco com a concentração correta para proceder à elaboração da forma 

farmacêutica final com consequente registo do stock (D). Finalmente, procede-

se à seleção da preparação farmacêutica propriamente dita (E) e da hora de 

toma (F). Esta formulação está diretamente ligada às diluições efetuadas 

conforme a literatura atual aprovada sobre o fármaco, de forma ao paciente 

tolerar a medicação sem efeitos adversos. Aqui, destaca-se o uso de soro 

fisiológico, glucose a 5% (para aumentar a estabilidade), seringa e elastómero. 

Dentro dos protocolos existentes, usados na elaboração suprarreferida, 

destacamos o FOLFOX, o FOLFIRI e o ABVD. Estas abreviaturas são 

designações reduzidas da sua constituição – FOL (ácido folínico – leucovorina), 

F (fluorouracilo – 5-FU) e OX (oxaliplatino – eloxantina). Este protocolo, em 

particular, é usado no tratamento do cancro do colo-rectal, sendo que há 

variações conforme o estadio do cancro respetivo [19]. 

De destacar que após a prepararmos as receitas, estas eram conferidas 

pelos farmacêuticos responsáveis pelo nosso estágio. De seguida, seleciona-se 

os fármacos necessários (em quantidade e qualidade) (Anexo IV), que se 

encontram divididos pelos que se encontravam na câmara refrigeradora e os 

conservados à temperatura ambiente (Anexo VI e VII). 
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5. Nutrição Parentérica  

 

Este serviço é prestado pela unidade de preparação de sacos de nutrição 

parentérica, do hospital Villa Sofia Cervello. A unidade, que é constituída por 

uma equipa de dois enfermeiros e um farmacêutico responsável, tem como 

objetivo responder às necessidades nutricionais de todos os doentes que se 

apresentam malnutridos, com risco de má nutrição ou onde a alimentação 

oral/enteral não é possível, insuficiente ou contraindicada [19].  

  A preparação nutricional difere de paciente para paciente, mas 

geralmente esta é constituída por: um aporte calórico normalmente calculado 

através de uma proporção 60% glucose e 40% lípidos; uma mistura de 

aminoácidos (ou só de aminoácidos essenciais, no caso de pessoas com 

patologias renais) e eletrólitos (sódio, potássio, cloro, fósforo, cálcio e magnésio). 

Vitaminas também podem ser integradas quando necessário (Figura 7).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Exemplo de uma ficha de prescrição de suporte nutricional. 
 

O modo de administração destes sacos é definido pela osmolaridade, 

sendo que se esta for superior a 800 mOsm/l deve ser utilizada a veia central e 

se for inferior deverá ser utilizada uma veia periférica. 
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  A máquina de preparação dos sacos está dividida em dois 

compartimentos, sendo que o primeiro é constituído pela glicose, lípidos, água e 

aminoácidos e segundo por eletrólitos (Figura 8). Todo o processo de 

enchimento é da responsabilidade da pessoa que os prepara. 

 

 

Figura 8 – Máquina de preparação de sacos parentéricos.  
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6. Farmacovigilância 

A farmacovigilância compreende uma série de atividades relativas à 

avaliação contínua de todas as informações relacionadas com a segurança dos 

medicamentos. Desta forma garante-se que todos os medicamentos no mercado 

têm uma relação risco/benefício favorável para a população. Os dados sobre a 

segurança dos medicamentos são obtidos de diferentes fontes: notificações 

espontâneas de suspeitas de reações adversas, estudos realizados, literatura 

científica, relatórios enviados por empresas farmacêuticas, entre outras. 

  No caso italiano, os relatórios espontâneos de RAM são recolhidos e 

analisados pela Rede Nacional de Farmacovigilância (RNF). Esta rede, ativa 

desde novembro de 2001, é composta pela AIFA e pelas 21 regiões italianas 

com 204 unidades de saúde locais, 112 Hospitais, 38 IRCCS (Institutos de 

Pesquisa Científica e Cura) e 561 Indústrias Farmacêuticas. Através desta rede, 

os profissionais de saúde relatam à AIFA as suspeitas de reações adversas 

observadas em toda a Itália [19]. 

  As notificações de RAM são uma importante fonte de informação para as 

atividades de farmacovigilância, pois permitem detetar possíveis sinais de alerta 

relacionados com o uso dos medicamentos disponíveis no território nacional. A 

farmacovigilância envolve toda a comunidade em diferentes níveis e o relato 

pode ser feito não apenas pelos profissionais de saúde, mas também pelos 

cidadãos, preenchendo os formulários específicos agora também disponíveis 

online (Figura 9). [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Exemplos de formulários para notificação de RAM 
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7. Estupefacientes 

 

A distribuição de estupefacientes é sujeita a um controlo muito rigoroso, 

sendo o seu uso exclusivo do hospital. Os serviços do Hospital que necessitam 

deste tipo de fármacos devem efetuar um registo de entrada e saída obrigatório 

conforme o modelo aprovado pelo Ministério da Saúde italiano, que deve sempre 

ser concluído e que deve ser feito sem qualquer modificação, rasura ou outras 

falhas [21]. Para se fazer a requisição destes fármacos é necessária uma receita 

própria. Este modelo (Figura 10), está dividido em três partes que devem 

permanecer em diferentes serviços: a primeira permanece no departamento que 

solicita o fármaco, a segunda parte permanece na farmácia e a terceira segue 

para os serviços administrativos [22]. 

  

Figura 10 – Capa e modelo de registo de entradas e saídas de fármacos 

estupefacientes 
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8. Conclusão    

 

Após concluir este período de estágio, o sentimento presente é 

extremamente gratificante, uma vez que nos foi possível desenvolver 

competências práticas e também sociais num país que nos era novo, mas que 

também apresenta muitos paralelismos na profissão farmacêutica relativamente 

a Portugal. O programa Erasmus+ permitiu-nos compreender os paralelismos 

dentro da a nossa profissão em Portugal e Itália, e por outro lado as diferenças, 

de onde destaco o desafio em particular que foi a barreira linguística, pois os 

trabalhadores do hospital não falavam Inglês nem Português. Com as alterações 

que estavam a ser efetuadas na infraestrutura do hospital a nível da câmara de 

fluxo laminar, a preparação de medicamentos encontrava-se limitada e assim foi-

nos pedido um esforço logístico extra ao trabalho do dia a dia, levando a que 

fossemos nós a recolher as substâncias ativas para preparação da medicação, 

fazendo com que percecionássemos o trabalho desempenhado pelo armazém e 

pelos estafetas. Este trabalho em Itália numa área hospitalar com as 

especificidades que encontramos, permitiu desenvolver competências que com 

toda a certeza nos tornarão mais preparados para enfrentar o futuro. Com as 

competências adquiridas no nosso estágio, somos hoje estudantes mais 

competentes e futuros profissionais mais habilitados. Só nos resta agradecer ao 

programa de mobilidade pela oportunidade. 
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10. Anexos 

Anexo I – Planta da farmácia 

 

 

 

 

A – Nova unidade de preparação de anticancerígenos. 

B – Fármacos de ambulatório. 

C – Gabinete da direção da Farmácia Hospitalar. 

D – Gabinetes administrativos. 

E – Zona de dispensação de fármacos de ambulatório. 

F – Gabinetes administrativos. 
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Anexo II – Receita de preparação quimioterápica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III – Prescrição no programa Euristic. 
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Anexo IV – Exemplo de etiqueta-resumo de prescrição individualizada. 

 

 

Anexo V – Exemplo de fármaco selecionado para terapia. 

 

 

Anexo VI – Armário de refrigeração de fármacos. 
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Anexo VII – Armário para armazenamento de fármacos 

 

 

 

 

 


