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Resumo 

 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no estágio 

profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, na Farmácia 

de Labruge,  em Labruge, Vila do Conde. 

O estágio representa a etapa final do curso e teve a duração de quatro meses 

e meio, de março a julho de 2019, e visava garantir uma formação adequada ao 

exercício farmacêutico em Farmácia Comunitária, sendo este o primeiro contacto 

com a realidade profissional como farmacêutica comunitária. O objetivo era adquirir 

conhecimentos de natureza prática, através do contacto com diferentes realidades 

profissionais nesta área e colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos 

durante os cinco anos de curso.  

Este relatório começa por abordar a descrição da Farmácia de Labruge e a 

sua gestão. Aborda também os serviços que são prestados pela farmácia, bem 

como a minha experiência pessoal. Na parte II estão descritos os três projetos, 

Estudo de Marketing sobre os Cuidados Diários da Pele, Resumo e Guia de 

Aconselhamento sobre Laxantes e Caderno de Saúde sobre a Hiperplasia Benigna 

da Próstata e Cancro da Próstata.  
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Parte I 

1. Farmácia de Labruge 

1.1. Localização  

Situa-se na Rua 25 de abril, número 302 em Labruge, Vila do Conde, a poucos metros do 

centro de saúde e é relativamente próxima da praia. Fica também na rota do caminho de São 

Tiago. 

 

1.2. Horário de Atendimento 

Tem como horário de funcionamento das 9 horas às 22 horas de segunda a sexta. Aos 

sábados funciona das 9 horas às 19h e ao domingo está aberta das 10 horas às 12:30 horas. 

Está fechada das 13 horas às 14 horas para almoço. Também encerra aos feriados. 

O meu horário de estágio foi das 9h às 17:30h, de segunda a sexta, com uma hora para 

almoço. As tarefas que foram realizadas por mim diariamente podem ser consultadas no Anexo 

I). 

 

1.3. Estrutura Externa 

No exterior da farmácia é visível uma cruz verde eletrónica onde circulam informações 

como a hora e a temperatura. O acesso à farmácia é feito através de uma rampa para utentes de 

mobilidade reduzida. O seu horário de atendimento e direção técnica também estão disponíveis 

numa placa em vidro ao lado da entrada da farmácia. À volta da farmácia, mais precisamente em 

todas as janelas, estão expostas várias montras a publicitar vários produtos farmacêuticos, bem 

como promoções.  

 

1.4. Estrutura Interna 

O espaço interno da farmácia é constituído por um balcão único com três postos de 

atendimento. Ao lado do balcão existe uma mesa para a determinação dos parâmetros 

bioquímicos, como colesterol, triglicerídeos e glicemia, bem como a medição da tensão arterial. 

Atrás deste balcão estão localizados alguns dos medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), assim como alguns dispositivos médicos e suplementos alimentares, cuja publicitação 

é de interesse para a farmácia. Do lado direito da entrada estão expostos os produtos de 

dermoscomética e de higiene horal. Do lado esquerdo estão expostos os produtos para pessoas 

com mobilidade reduzida e acamados, os produtos pré e pós-natal, bem como os produtos de 

puericultura. No centro da farmácia encontra-se um pequeno móvel onde são publicitadas as 

promoções do mês. No interior da farmácia situa-se um pequeno armazém, onde também são 

rececionadas as encomendas, uma casa de banho e um escritório que também serve de sala de 

prestação de consultas de nutrição e podologia. Na cave da farmácia fica situado o armazém da 

farmácia onde são guardados todos os excedentes dos produtos farmacêuticos. 
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1.5. Recursos humanos e utentes 

A equipa da Farmácia de Labruge (FL) é constituída pelo Diretor Técnico e também dono 

da farmácia, o Dr. José Miguel Gomes, duas farmacêuticas, a Dr.
a
 Ana Gomes e a Dr.

a
 Raquel 

Araújo e duas técnicas de farmácia, a D. Rosa Barros e a D. Conceição Lima. O Dr. José Gomes 

tem como principais funções a gestão da farmácia. A cargo da Dr.
a
 Ana Gomes fica a parte das 

compras e encomendas, bem como a organização das montras e das novas campanhas 

promocionais. Enquanto que para os restantes membros fica a cargo o atendimento ao público e 

também o recebimento e arrumação de encomendas, bem como a reposição de stocks. Contudo, 

quando o movimento da farmácia assim o obriga cada membro da equipa dedica-se ao 

atendimento ao público, como a dar entrada e arrumar encomendas.  

Durante o dia a população da FL é bastante idosa, contudo também ainda existe uma 

grande faixa etária de pessoas na casa dos quarenta a cinquenta anos que são clientes de longa 

data e que gostam muito do atendimento pela equipa da FL. Também neste período, devido à 

proximidade do albergue do Caminho de São Tiago, a FL é visitada por caminheiros. A partir das 

18h ou aos fins-de-semana a população da farmácia é constituída por pessoas mais jovens que 

aproveitam o regresso a casa do seu emprego para virem comprar a sua medicação ou outros 

produtos farmacêuticos.  

Durante o meu estágio, deparei-me com vários tipos de utentes. Contudo, maior parte 

dos meus atendimentos foram a pessoas idosas que pelo menos uma vez por mês vêm à 

farmácia buscar a sua medicação. Alguns desses utentes apareciam mais que uma vez por mês 

e com o passar do tempo do meu estágio, alguns já me iam conhecendo e até já me tratavam 

pelo meu nome e não só por doutora ou menina, como maior parte dos utentes fazia. 

 

2. Gestão da Farmácia 

2.1. Sistema Informático  

O Sistema Informático utilizado pela FL é o Sifarma 2000, propriedade da Glintt e 

idealizado com o apoio da Associação Nacional das Farmácias (ANF).  

Com a informatização das receitas no Sistema Nacional de Saúde, é muito importante 

que as farmácias disponham de um sistema informático que possa responder às necessidades da 

mesma, sendo que o Sifarma 2000 permite desde a encomenda à receção das mesmas, 

passando pela gestão das fichas de utentes e pelo seu histórico até à facilidade de atendimento, 

com confirmação de processos, essencial na assistência ao farmacêutico ou técnico de farmácia 

no âmbito do seu atendimento, permitindo assim um melhor serviço na farmácia e um maior foco 

no aconselhamento ao utente. Para além disto, disponibiliza um código de entrada individualizada 

para cada utilizador e a identificação dos mesmos na consulta do histórico, facilitando o rastreio 

da atividade diária e a resolução de problemas ou dúvidas que possam surgir no âmbito da 

atividade da farmácia. 
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2.2. Gestão de Stocks  

Uma boa gestão de stock constitui um dos pilares das farmácias nos dias de hoje, uma 

vez que esta é essencial para garantir o funcionamento e a sustentabilidade destas. Na FL, a 

gestão de stock é feita de acordo com a procura dos utentes, que pode ser consultada no sistema 

informático para estimar a procura mensal de um determinado produto, e a sazonalidade (como é 

o caso da maior procura de protetores solares nos meses de Primavera e Verão).  

Os produtos que saem frequentemente tem um stock mínimo de 1 e um stock máximo de 

2 ou mais dependendo das suas saídas para que exista pelo menos um na farmácia para que 

não falte a medicação habitual de cada utente na farmácia. É muito importante manter os stocks 

mínimos e máximos atualizados para que os medicamentos ou produtos farmacêuticos não 

tenham de ser devolvidos devido a estarem fora do prazo e isso causar prejuízo à farmácia. 

No caso de anormalidades com o stock, nomeadamente disparidades entre o stock real e 

o informático, é feita primeiramente uma procura no Sistema Informático e uma diligência junto da 

equipa para perceber de onde poderá ter surgido esta disparidade, sendo posteriormente feito o 

acerto ao stock e impressa uma listagem de diferenças para depois ser analisada em pormenor o 

porquê dessa anormalidade no stock. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ver e também fazer o acerto de stocks, 

bem como ver a alteração dos stocks mínimos e máximos. 

 

2.3. Realização de Encomendas  

Uma parte essencial do funcionamento da FL passa pela capacidade de encomendar 

medicamentos e outros produtos de venda em farmácia de forma instantânea, devido ao reduzido 

stock de alguns medicamentos e produtos farmacêuticos na farmácia. Os pedidos de encomenda 

podem ser divididos em três tipos, as encomendas para reposição de stock, as encomendas por 

demanda de um ou mais utentes e as encomendas feitas diretamente aos delegados de 

informação médica.  

A FL realiza uma encomenda diária, entre as 12:30h e as 13:00h por forma a repor o 

stock de medicamentos ou produtos farmacêuticos que tenham sido dispensados ao longo do dia. 

Esta encomenda é gerada automaticamente, sofrendo depois alterações consoante as 

necessidades e tendo em conta a chegada das encomendas feitas diretamente aos delegados de 

informação médica. É feita por um farmacêutico ou técnico de farmácia. Para além disso, é 

possível realizar encomendas instantâneas pelo telefone, por forma a colmatar qualquer falta de 

stock e satisfazer o pedido dos utentes.  

No que toca às encomendas feitas diretamente aos delegados de informação médica, a 

FL aproveita a sua visita, muitas vezes com promoções vantajosas para esta ou com alguma 

novidade que se enquadre na resposta às necessidades dos utentes da farmácia para realizar 

encomendas diretas, que depois chegam à farmácia utilizando fornecedores com quem o 

laboratório tem parceria. 
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2.3.1. Rede de Fornecedores  
Para repor o stock de uma farmácia, é necessário que a mesma tenha uma rede de 

fornecedores por forma a facilitar e otimizar estes processos, assim como suprir a farmácia 

nas suas necessidades pontuais para satisfazer os utentes.  

A FL tem como fornecedor principal a OCP, responsável por três entregas diárias. 

Quando a OCP não tinha o medicamento pretendido pelo utente ligava-se para a Alliance 

Healthcare, que caso tivesse o medicamento em causa entregava no dia a seguir durante a 

tarde ou passado dois dias à tarde. No caso de alguns medicamentos de marca ou genéricos, 

produtos de democosmética, suplementos e alguns dispositivos médicos, a compra é 

efetuada diretamente ao laboratório, por intermédio de delegados de informação médica. 

 

2.4. Receção e Conferência de Encomendas 

A receção de encomendas é feita no armazém interno da farmácia, onde está instalado 

um computador com o Sifarma 2000 para esse efeito. As encomendas chegam à farmácia 

através dos fornecedores com os quais esta tem parceria, sendo acompanhada da respetiva 

fatura ou guia de encomenda. A encomenda diária ou as encomendas feitas pelo telefone são as 

primeiras a ser rececionadas para suprimento das reservas dos utentes, bem como para a 

reposição do stock. As caixas são abertas e os produtos devidamente organizados junto da fatura 

da encomenda respetiva, dando prioridade à receção de produtos de frio, de forma a manter a 

sua integridade e minimizar o tempo em que estes se encontram em condições de temperatura e 

humidade não ideais. Posteriormente à receção da encomenda feita ao delegado de informação 

médica, a Dr.
a 
Ana confere se o que foi faturado corresponde à nota de encomenda. 

A inserção dos produtos recém-chegados à farmácia compreende várias etapas. Para 

além de verificar as condições dos produtos, é necessário confirmar o prazo de validade e 

atualizá-lo de acordo no sistema, confirmar o preço de venda à farmácia (PVF) e o preço de 

venda ao público (PVP) (e a sua conformidade entre a caixa, o sistema e a fatura da encomenda, 

isto nos produtos de PVP marcado (Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM)). No caso 

dos produtos de PVP não marcado, venda livre, é necessário verificar se houveram alterações ao 

PVF e atualizar o PVP de acordo, caso seja da vontade da farmácia manter a margem ou se tal é 

incomportável. De realçar também a especial atenção aos descontos e aos bónus aquando da 

inserção dos produtos. No final é necessário confirmar o número de produtos e o PVF total entre 

o que foi inserido no sistema e a fatura da encomenda, por forma a confirmar que realmente todo 

o processo anterior foi realizado de forma correta, e, em caso destes não corresponderam, 

procurar onde ocorreu o erro aquando da inserção.  

Durante o primeiro mês de estágio fui encarregue de rececionar e conferir a encomenda 

diária, bem como as encomendas feitas por telefone e algumas encomendas feitas ao delegado 

de informação médica. Nos meses seguintes, continuei a fazer esta tarefa, mas já não de uma 

forma tão contínua, pois tinha como tarefa prioritária o atendimento ao público. Isto permitiu-me 

estar mais próximo da situação atual do stock da FL, assim como uma familiarização rápida com 

a forma como os produtos estavam organizados e também aprendi a ter atenção às margens dos 
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produtos de marcação, que no início foi um pouco mais difícil de interiorizar, mas depois consegui 

aprender e pôr em prática.
 

 

2.5. Armazenamento  

Após a receção e inserção das encomendas no sistema informático, é necessário que o 

seu armazenamento seja realizado, tendo em conta a organização pré-definida pela farmácia. Na 

FL, os comprimidos de toma oral (medicamentos de marca e genéricos) estão organizados por 

ordem alfabética em gavetas, os xaropes e soluções orais estão organizados por ordem 

alfabética noutras gavetas, bem como os solutos; as ampolas; os medicamentos de uso 

veterinário; os produtos de protocolo; os medicamentos injetáveis; os medicamentos 

ginecológicos; os aerossóis; as gotas e colírios; os cremes e pomadas; e os supositórios e os 

sistemas transdérmicos. Os MNSRM, como referido anteriormente, podem estar numa secção 

atrás do balcão ou arrumados nas gavetas no armazém. O material de penso está arrumado nas 

gavetas do móvel central ou exposto em expositor próprio.  

Este armazenamento é feito segundo o método “First Expired First Out”, que consiste em 

organizar os medicamentos por forma a que os com prazo de validade menor estejam localizados 

na zona mais próxima do farmacêutico ou técnico de farmácia, para serem dispensados primeiros 

e limitar a devolução destes por término do prazo de validade.  

Para além disto, os medicamentos ou produtos que foram encomendados pelos utentes 

são colocados em duas prateleiras: na prateleira de cima ficam os medicamentos ou produtos 

farmacêuticos pagos e na prateleira inferior ficam os medicamentos ou produtos farmacêuticos 

reservados mas não pagos. Em volta de cada produto é colocado um talão com os dados do 

utente e o (os) nome (s) do (s) medicamento (s) ou produto (s).  

O ato de armazenar os medicamentos foi um dos primeiros que realizei aquando do meu 

estágio em Farmácia Comunitária, essencial na minha opinião para que ocorra uma 

familiarização do estagiário com os nomes comerciais e da organização da farmácia, por forma a 

tornar a transição para o atendimento mais acessível, uma vez que lhe permite manter o foco no 

aconselhamento e não na procura demorada de um determinado produto, assim como concluir 

rapidamente qual é o medicamento em questão quando questionado por parte de um utente que 

não profere o seu nome comercial de forma exata. 

 

2.6. Controlo de Validades e Devoluções  

Na FL o controlo dos prazos de validade é feito através da emissão de uma listagem com 

os produtos cujo prazo expira no próximo mês para os medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Para os medicamentos de uso veterinário é emitido um documento com os produtos a expirar nos 

próximos cinco meses, enquanto que, para os produtos de protocolo é emitido um documento 

com os produtos a expirar nos próximos quatro meses. A partir destes, os produtos mencionados 

são verificados e conferido o prazo de validade que, em inconformidade, é alterado no sistema 

informático. Caso se confirme que o prazo de validade está a expirar, são colocados numa 
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secção para os mesmos, e devolvidos caso este expire ou o seu prazo não permita o uso da 

totalidade do produto de forma segura por parte do utente. 

A devolução de um produto pode acontecer por vários motivos, sendo que a mesma pode 

ou não ser aceite pelo fornecedor.  

No caso de produtos com prazo de validade a expirar, a farmácia pode solicitar ao 

armazenista a sua devolução, que muitas vezes está pendente do protocolo existente entre as 

duas partes. Produtos danificados ou que venham incluídos na encomenda sem terem sido de 

facto pedidos também são passíveis de devolução. Para além disto, o INFARMED também pode 

solicitar a remoção de um determinado medicamento do mercado, pelo que a farmácia deve, do 

mesmo modo, efetuar a sua devolução.  

Para efetuar a mesma, a farmácia utiliza o Sistema Informático onde emite uma nota de 

devolução para o fornecedor, onde estão incluídas o número da guia de transporte, a 

identificação da farmácia, o nome comercial, código do produto, quantidade devolvida e 

justificação para a devolução. Esta nota é impressa em triplicado, ficando uma destas arquivada 

na farmácia e as outras duas são enviadas para o fornecedor, com a devida assinatura e carimbo 

da farmácia. Todo este processo deve ser comunicado à Autoridade Tributária.  

Durante o meu estágio pude registrar os prazos de validade, bem como ver e até fazer 

uma ou outra vez uma nota de devolução. 

 

3. Receita Médica e Regras de Prescrição 

A receita médica é o método utilizado pelos médicos para prescrever medicamentos a um 

determinado utente. As receitas médicas devem ser eletrónicas, salvo exceções legalmente previstas 

que permitam o uso de receita manual, nomeadamente falha do sistema informático, inadaptação do 

utilizador, prescrição no domicílio ou um limite de 40 receitas por mês. As receitas médicas cumprem 

a legislação conforme a Portaria nº 224/2015, de 27 de julho. [1] 

As receitas manuais devem ser cuidadosamente analisadas aquando da sua apresentação 

por parte do utente para verificar se a mesma não contém rasuras e apresenta toda a caligrafia de 

forma semelhante e realizada com a mesma esferográfica. Para além disto, as receitas manuais 

apresentam um limite de quatro medicamentos prescritos distintos com duas embalagens no máximo 

por medicamento ou quatro na sua totalidade, excetuando embalagens unitárias em que o limite sobe 

para quatro. [1] 

Na receita eletrónica, é possível a sua entrega numa forma de guia de tratamento em papel, 

no entanto, a mesma pode ser enviada para o telemóvel ou email do utente, contendo o número da 

receita, o código de acesso e o código de direito de opção. No caso da primeira forma, que muitas 

vezes é preferida por utentes de idade mais avançada pela maior facilidade de organização e maior 

proximidade a sistemas de papel ao invés dos informáticos, está também registada a substância ativa 

que é receitada assim como a quantidade da mesma e prazo de validade por linha de prescrição. Os 

medicamentos podem também ser prescritos pelo nome comercial no caso de medicamentos de 

marca sem similares, em casos que não existam genéricos comparticipados, em que existem 
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determinadas indicações terapêuticas que o justificam por causa de propriedade industrial ou após 

uma justificação técnica por parte do médico prescritor. [1].  

A receita eletrónica veio revolucionar a dispensa de medicamentos uma vez que veio reduzir 

drasticamente os erros de dispensa e agilizar a conferência do receituário por parte do Diretor 

Técnico.  

De ressalvar também a existência de receitas eletrónicas materializadas, que têm uma 

validade de 30 dias renovável até 6 meses, e apenas podem ser prescritas  

  

4. Dispensa de Medicamentos  

A dispensa de medicamentos ao utente é o momento em que o farmacêutico comunitário tem 

a oportunidade de exercer a sua capacidade profissional, por forma a, tendo por base o seu 

conhecimento adquirido ao longo do curso e dos anos de trabalho em farmácia, aconselhar da melhor 

forma possível e personalizadamente o utente. O farmacêutico funciona assim, pela sua proximidade 

ao utente e disponibilidade, como uma fonte segura e de confiança de informação para o utente, e é 

vital para a adesão à terapêutica e correto cumprimento da mesma. 

No que toca à dispensa de medicamentos, estes são divididos em MSRM e MNSRM. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Os MSRM são medicamentos que apenas podem ser dispensados numa farmácia sob a 

apresentação de uma receita médica válida. Os MSRM compreendem os medicamentos de uso 

parentérico, aqueles em que o conhecimento acerca da sua substância ativa ou algum dos seus 

componentes necessite de mais estudo, ou tenham uma maior probabilidade de causar dano na 

saúde do doente, mesmo utilizados de forma correta e para o fim para os quais são indicados ou 

que necessitem de vigilância durante a sua utilização.  

4.1.1. Validação e Aviamento 

A validação e aviamento da prescrição requer ao farmacêutico um especial cuidado e 

atenção para com o utente que se encontra à sua frente. Ao receber uma prescrição, o 

farmacêutico deve verificar se esta cumpre todos os requisitos referentes ao tipo de receita 

médica, como referido anteriormente, localizando e enquadrando a medicação no contexto 

clínico do doente, verificando possíveis contraindicações e interações que possam provir da 

medicação que lhe foi prescrita e tendo especial atenção em doentes com tratamentos de 

longa duração se algum dos seus medicamentos habituais foi alterado por forma a alertá-lo 

para esse facto, esclarecendo o utente das razões das quais tal alteração possa ter recorrido 

caso surjam dúvidas neste acerca desse facto. O farmacêutico deve aproveitar também para 

verificar a adesão à terapêutica por parte do doente e verificar se o está a fazer de uma forma 

correta e segura para este.  

Após esta fase, o farmacêutico ou técnico de farmácia deve informar o utente dos 

medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa e que se enquadrem 

nas definições para a mesma descritas na receita, nomeadamente forma farmacêutica, 
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dosagem e número de unidades por embalagem, assim como esclarecendo o mesmo de qual 

das possibilidades apresenta o preço mais baixo. A partir deste momento, cabe ao utente 

fazer a sua escolha de qual a opção de embalagem prefere. Em casos em que não existe 

grupo homogéneo, o farmacêutico deve dispensar o medicamento que cumpra a prescrição 

médica, caso o mesmo esteja disponível na farmácia. 

Nos casos de medicamentos prescritos por nome comercial, existem três exceções 

que podem justificar a opção por este método, sendo estes medicamentos com margem ou 

índice terapêutico estreito (exceção a), reação adversa (exceção b) e continuidade de 

tratamento superior a 28 dias (exceção c). Destas três exceções, apenas no último caso o 

utente pode optar por um medicamento similar de preço inferior, tento obrigatoriamente, nos 

dois primeiros casos, de ser dispensado o medicamento presente na receita médica.  

Após concluir estes passos, cabe ao farmacêutico a dispensa dos medicamentos ao 

utente, esclarecendo todas as dúvidas deste acerca da posologia, de preferência escrevendo 

na caixa para facilitar o uso correto por parte do doente, contraindicações e duração do 

tratamento, alertando para eventuais cuidados que o mesmo deva ter durante o tratamento. 

 

4.2. Medicamentos Genéricos  

Os medicamentos genéricos definem-se por medicamentos que apresentam a mesma 

substância ativa na mesma quantidade, mesma forma farmacêutica e existam estudos de 

biodisponibilidade que confirmem a sua bioequivalência com o medicamento de origem. O facto 

destes medicamentos terem origem em laboratórios que não despenderam os recursos 

financeiros e de pessoal necessários para a pesquisa da substância ativa faz com que 

apresentem preços muito inferiores ao do medicamento de origem, mantendo a mesma eficácia 

e segurança. Isto fez com que a acessibilidade aos medicamentos, nomeadamente por pessoas 

com menores recursos financeiros, aumentasse, o que contribui inegavelmente para uma 

melhoria da saúde populacional. Da mesma forma, cabe ao farmacêutico informar o utente das 

características do medicamento genérico e as vantagens económicas que o mesmo apresenta 

para o utente, deixando depois a escolha deste ao critério do mesmo [1]  

 

4.3. Medicamentos Manipulados  

Os medicamentos manipulados são medicamentos que são preparados segundo 

instruções específicas para um doente em particular. Na FL, o número de pedidos de 

manipulados é diminuto, pelo que são encomendados a outras farmácias para revenda ao 

utente. Após fazer um manipulado, o farmacêutico deve preencher uma ficha de preparação, 

calcular o seu preço, tendo em conta a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, acondicionar o 

produto e verificar que este se encontra em condições de acondicionamento seguras e colar o 

rótulo na embalagem, que é entregue ao utente juntamento com uma fotocópia do folheto 

informativo do manipulado em questão. [2] 
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4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os MNSRM são medicamentos, como o próprio nome indica, que não requerem a 

apresentação de receita médica para solicitar a sua dispensa. Apesar de poderem ser adquiridos 

da mesma forma nas Farmácias Comunitárias, estes também podem ser adquiridos noutros 

locais de venda autorizados salvo aqueles que apresentam a designação de venda exclusiva em 

farmácia. Devido ao facto de não serem sujeitos a receita médica, o seu PVP não está pré-

definido pelo que fica ao critério das farmácias. [3]. 

 

4.5. Legislação Especial  

4.5.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  
Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são sujeitos a um maior controlo 

relativamente aos restantes medicamentos, uma vez que a sua toma causa adição na maioria 

dos casos aos seus utilizadores. Para além disto, devido ao seu efeito aditivo, são bastante 

procurados no âmbito do tráfego ilegal de substâncias.  

Este tipo de medicamentos exige que, no ato da sua dispensa, seja registado 

informaticamente o nome do médico, nome e morada do doente e o nome, morada, idade, 

número de documento de identificação e data de validade da pessoa que levanta a 

medicação.  

Posteriormente, todas as saídas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

devem ser enviadas ao INFARMED até ao oitavo dia do mês seguinte, juntamente com as 

receitas manuais digitalizadas, sendo as mesmas mantidas em arquivo durante três anos nas 

instalações da farmácia [4,5]. 

 

4.6. Experiência Pessoal 
No decorrer do meu estágio em Farmácia Comunitária pude efetuar múltiplas dispensas 

de receituário. Apesar da redução geral no número de receitas manuais no nosso país, várias 

foram as vezes em que os utentes apresentavam as mesmas na FL, algumas delas com erros 

que impediram a sua dispensa, como a falta do número de utente ou o prazo de validade da 

receita expirado. Durante estes atendimentos tive algumas dificuldades, primeiramente 

aconteceram devido à falta de familiaridade com todos os parâmetros que deveriam constar na 

receita médica, bem como à difícil compreensão da caligrafia do médico. Com o avançar do meu 

estágio, essas dificuldades foram diminuindo. Durante estes atendimentos, sempre que tive 

necessidade e recorri a algum membro da equipa da FL, estes sempre me ajudaram e foram 

muitos prestáveis, pelo que pude aprender bastante. Falando num contexto mais geral, o 

aviamento da prescrição facilitou o meu conhecimento das substâncias ativas, bem como a 

associação da substância ativa à marca correspondente, tendo-me também permitido perceber 

quais as lacunas, em termos do meu percurso durante o meu mestrado, necessitava ainda de 

preencher, o que me incentivou a aprofundar o meu conhecimento nas mesmas por forma a 

aconselhar da melhor forma os utentes da farmácia, assim como aumentar a minha atenção ao 

detalhe e à pessoa que estava a atender, levando-me assim a alertá-la para prazos de validade 
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a expirar, receitas que já não eram necessárias uma vez que tinham terminado, contraindicações 

e medidas não farmacológicas. 

 

5. Outros Produtos Farmacêuticos  

5.1. Medicamentos de Uso Veterinário 

A venda de medicamentos de uso veterinário não apresenta um grande volume das 

dispensas na FL, sendo mais comuns os casos em que os utentes solicitam coleiras ou pipetas 

para efeitos desparasitários. No que toca a medicamentos de uso específico, eram frequente 

alvo de encomenda a pedido do utente, excetuando-se aqueles para efeitos desparasitários e 

gástricos em animais de companhia. 

  

5.2. Dispositivos Médicos  

Quanto aos dispositivos médicos, que consistem numa gama variada de produtos entre 

os quais material de penso, seringas, fraldas, testes de gravidez, tensiómetros, entre outros, 

fazem parte do nosso quotidiano e são bastante procurados na rotina da farmácia. É 

fundamental um conhecimento aprofundado destes para aconselhar da melhor forma o utente.  

No início foi um pouco difícil responder a algumas perguntas feitas pelos utentes sobre a 

utilização destes dispositivos, mas fui aprofundando os meus conhecimentos o que me permitiu 

o melhor aconselhamento dos utentes. 

5.3. Produtos Cosméticos 

No que toca à dermocosmética e higiene corporal, devo ressalvar que se trata de uma 

área que requer um investimento formativo constante no sentido de estar a par das novidades e 

de saber aconselhar da melhor maneira o utente, uma vez que se trata de um setor em 

constante renovação. De destacar também a presença de produtos sazonais, como os 

protetores solares, que apresentam grande procura nos meses de maior calor em contraste com 

cremes faciais hidratantes, cremes de mãos e hidratantes pós-banho, que apresentam procura 

constante ao longo do ano pela sua multiplicidade de indicações, desde ao utente que quer um 

creme de dia-a-dia àquele que apresenta uma pele mais sensível e seca que necessita de uma 

hidratação específica.  

Nesta área tive que aprofundar bastante os meus conhecimentos ao longo do estágio. 

Recebi bastante apoio, e, apesar de os produtos cosméticos não terem uma grande procura, nos 

aconselhamentos que fiz acho que consegui pôr em prática os meus conhecimentos aprendidos. 

 

5.4. Puericultura 

A FL tem uma área reservada aos produtos de puericultura, onde se pode encontrar 

leites infantis, papas, produtos pós-parto, chupetas, biberões, cremes hidratantes para bebés ou 

crianças, entre outros. Estes produtos não são alvo de grande procura na FL, contudo, ainda 
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pude dispensar e aconselhar alguns destes produtos, pelo que também tive de aprofundar os 

meus conhecimentos neste assunto.   

5.5. Suplementos Alimentares  

Os suplementos alimentares são produtos de grande procura nas farmácias por parte 

dos seus utentes. Desde produtos para o emagrecimento, complexos vitamínicos, complementos 

com ácidos gordos, suplementos para aumentar a concentração e diminuir o cansaço, aparecem 

como resposta a muitos dos problemas que a rotina diária causa na maioria das pessoas. Devido 

a isto, cabe ao farmacêutico fazer um aconselhamento responsável ao utente, alertando que os 

suplementos por si só não são solução e devem ser aliados a uma alimentação equilibrada e a 

um estilo de vida ativo e saudável, alertando sempre para a posologia e verificando a adequação 

do mesmo ao utente.  

 

5.6. Nutrição específica 
Os produtos que se incluem no grupo de nutrição específica englobam todos os produtos 

que se destinam a uma utilização numa alimentação especial, seja no sentido de complemento 

ou de substituição de uma ou mais refeições de um determinado indivíduo em défice de aporte 

nutritivo. Isto pode ser gerado por doenças oncológicas, dificuldade na deglutição, desnutrição, 

úlceras, anorexia e problemas ao nível de metabolismo. Apesar de poderem ser utilizados para 

situações em qualquer faixa etária, devem-se destacar os lactentes, as crianças e os idosos, 

pela sua maior tendência em apresentarem necessidade de complemento nutricional devido à 

sua maior fragilidade a nível metabólico e imunitário. De destacar o papel do farmacêutico no 

aconselhamento ao utente, para uma utilização segura e adequada dos complementos 

nutricionais, adequando os produtos à situação presente. [6]. 

 

6. Cuidados e Serviços Farmacêuticos  

A FL disponibiliza aos seus utentes uma gama de serviços e cuidados de saúde como a 

avaliação da pressão arterial, a determinação da glicemia capilar e do colesterol total, bem como a 

realização a disponibilização de um serviço de nutrição e de podologia.  

 

6.1. Avaliação da Pressão Arterial, Glicemia Capilar e Colesterol 

total 
A determinação destes parâmetros é muito importante para que os utentes tenham 

controladas as suas doenças, bem como para fazer o despiste de novos casos de hipertensão, 

diabetes e colesterol elevado. Devido a estas determinações serem tão importantes a FL oferece 

aos seus utentes estes serviços e está inserida na Unidade de Apoio ao Hipertenso em 

colaboração com o Centro de Saúde. 

Também foram várias as vezes em que pude fazer estas tarefas. 
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6.2. Outros Serviços providos pela Farmácia de Labruge  
No âmbito do protocolo com a Easyslim, a FL tem ao dispor dos seus utentes um serviço 

de Nutrição. Também tem ao dispor um serviço de Podologia. Este tipo de serviços é essencial 

para a perceção do utente de que a farmácia é um local de saúde, onde para além da dispensa 

de medicamentos este pode encontrar outro tipo de serviços de acompanhamento que 

respondem às suas necessidades, tudo isto num local de confiança e de proximidade para o 

mesmo. 

 

6.3. Valormed  
Na FL existe sempre um contentor do Valormed para a recolha dos medicamentos fora 

do prazo. Quando o contentor está cheio, este é fechado e emitida uma fatura para que o 

motorista da OCP o recolha para posterior inceneração dos medicamentos fora do prazo. É 

muito importante este serviço, pois permite aos utentes desfazerem-se dos medicamentos que já 

não utilizam ou que estão fora do prazo sem poluírem o ambiente. Várias foram as vezes em que 

pude presenciar e até mesmo fazer o fecho do contentor do Valormed. 

 

7. Experiência Pessoal  

7.1. Primeira Semana de Estágio 

Durante a primeira semana praticamente tudo era novidade e estranho. Eu estagiei 

primeiro mês e meio na Farmácia Hospitalar mas pude concluir que haviam imensas diferenças 

entre a Farmácia Hospitalar e a Farmácia Comunitária.  

O facto de ter estagiado primeiro na Farmácia Hospitalar permitiu-me ter o contacto 

primário com vários nomes de substâncias ativas, bem como para que situações eram utilizadas. 

Deste modo, foi mais fácil para mim saber que a caixa do medicamento que eu estava a arrumar 

era utilizado em pessoas hipertensas, por exemplo. 

Nesta semana, maior parte das minhas tarefas foram arrumar os medicamentos nos 

seus respetivos sítios, observar a recessão de encomendas, bem como alguns atendimentos. Ao 

mesmo tempo iam-me explicando como funcionava o Sifarma tanto na área do atendimento 

como na recessão de encomendas. Contudo, mesmo só estando a observar, foi uma grande 

mudança. Claro que toda a equipa me ajudou e permitiu a minha integração e sempre que tive 

dúvidas, perguntava e recebia uma resposta de forma bastante simpática.  

 

7.2. Formações complementares  

Durante o meu estágio várias foram as formações que recebi, maior parte nas 

instalações da farmácia, exceto duas. As formações que recebi nas instalações da farmácia 

foram: Formação sobre o produto Shape Up; Formação sobre produtos da marca Edol utilizados 

na Secura Vulvo Vaginal, Secura Ocular, Conjuntivites, Pitiríase versicolor, Dermatite Seborreica; 

Formação sobre produtos da marca Vitis; Formação sobre produtos da marca Nuxe; Workshop 

sobre produtos da marca Nuxe; Formação sobre os produtos Ansiwell, Libifeme, Ki-Valin; 
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Formação sobre os produtos Aboca (Colilen, FitoroiD, Lenodiar). As formações que recebi fora 

das instalações da farmácia foram: Formação do Laboratório Alter – Gestão de Stocks e 

Formação do Laboratório Ascensia - Autovigilância na Diabetes. 

 

7.3. Balanço final  

Durante o meu estágio pude aprender muito, acho que fui aprendendo um pouco com 

cada membro da equipa, retirando o melhor que cada um me podia oferecer. Tive algumas 

dificuldades tanto no início como ao longo do estágio, mas acho que as consegui superar da 

melhor forma. 

Antes de começar o estágio tinha algum receio do atendimento ao público, pois achava 

que não estava preparada para tal. Contudo como fui atendendo aos poucos, esse receio foi 

passando e passado dois meses já atendia sem grandes dificuldades.  

Gostei bastante de estagiar na FL e também da forma como fui recebida e integrada, 

pelo que agradeço toda a compreensão e paciência que tiveram comigo. 

 

 

 

 

Parte II 

 

1. Estudo de Marketing - Cuidados Diários da Pele 

1. 1. Enquadramento e Objetivos 

Devido a existirem inúmeros problemas de pele e às pessoas terem tão pouco cuidado 

com a sua pele, sendo mesmo considerado por muitos um bem supérfluo e pouco valorizado, 

apesar de a pele ser o maior órgão do corpo humano, decidi em conjunto com o meu orientador 

fazer um questionário à população da farmácia. Este questionário tinha como objetivos 

caracterizar em diferentes faixas etárias os cuidados que tinham com a sua pele e também 

sensibilizá-las para o tema, como tentar dinamizar um pouco os produtos de dermoscomética 

que estavam um pouco esquecidos e perceber quais as marcas mais utilizadas pelas mesmas, 

para percebermos quais as marcas que fariam falta na FL.  

Neste questionário também foram incluídas três perguntas não relacionadas com o tema, 

mas foram incluídas com o objetivo de sabermos a opinião dos utentes, bem como alguma 

sugestão sobre o serviço da Farmácia, uma vez que nunca tinha sido feito nada do género na 

FL.  

Assim realizei um Estudo de Marketing Sobre os Cuidados Diários da Pele tendo como 

população de estudo a população habitual da farmácia. 

   



 

14 
 

1.2. A pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano. [7] É constituída por três camadas: epiderme, 

derme e hipoderme. [7,8] Os queratinócitos, as principais células da epiderme, estão em 

constante renovação, sendo as células exteriores mais “velhas” continuamente eliminadas, de 

forma impercetível. Nas camadas mais externas os queratinóticos transformam-se em 

cornéocitos (células quase mortas) e são embebidos num cimento lipídico, formando a chamada 

“camada córnea”. Esta camada, que se assemelha a uma “parede de tijolos” (os corneócitos 

representam os tijolos e a gordura entre as células o cimento), é responsável pela proteção 

contra as agressões exteriores e pela impermeabilização da pele, mantendo a água na superfície 

da pele, dando-lhe elasticidade e suavidade ao toque. Nesta camada mais superficial encontram-

se também os melanócitos, células responsáveis pelo pigmento que dá cor à pele (a melanina). 

É também na epiderme que têm origem os anexos cutâneos: unhas, pelos, glândulas 

sudoríparas e glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas são, 

respetivamente, responsáveis por regular a temperatura corporal (através da eliminação de 

substâncias que dão origem ao suor) e por produzir e excretar a oleosidade ou sebo na pele. Em 

profundidade, a camada seguinte é a derme, responsável por conferir resistência e elasticidade à 

pele. A derme é constituída por um tecido conjuntivo rico em fibras de colagénio, fibras elásticas 

e outras. Na derme existem várias estruturas relacionadas com a epiderme (pelos e glândulas 

sudoríparas e sebáceas) e os vasos sanguíneos e linfáticos e os nervos e terminações nervosas, 

que estabelecem a comunicação da pele com o restante organismo.  A camada mais profunda é 

a hipoderme. Composta por células de gordura (adipócitos), protege contra traumas físicos, e 

atua como um depósito de calorias. [7] 

É um órgão essencial para a sobrevivência humana, pois atua como barreira protetora 

contra agentes do meio ambiente como bactérias ou vírus, sendo também responsável por 

funções essenciais como a regulação térmica ou as funções sensoriais (tato, pressão, frio, calor, 

dor…). A pele tem ainda uma função excretora de substâncias que necessitam de ser eliminadas 

pelo organismo. [7]  

 

1.3. Problemas de Pele 

Existem inúmeros problemas de pele. Os mais comuns são infeções (víricas, fúngicas e 

bacterianas); neoplasias benignas (como quistos); úlceras, feridas e queimaduras; dermatite de 

contacto; dano actínico; acne; cancro de pele; dermatite seborreica; dermatite atópica ou pele 

atópica e psoríase. A dermatite de contacto afeta mais crianças, como a dermatite atópica. O 

dano actínico afeta mais adultos e idosos. A população alvo da acne são adolescentes e jovens 

dos 18 – 44 anos, enquanto que a população alvo da dermatite seborreica são adultos com mais 

de 45 anos, bem como a da psoríase. [13] Outro problema de pele bastante comum em idosos é 

a xerose. [14] 

Os efeitos adversos da exposição ultravioleta incluem queimadura solar grave, 

fotoenvelhecimento, entre outras e várias alterações crónicas como espessamento da pele, 

rugas e algumas lesões como queratose actínica e cancro. Como uma resposta protetora após 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/rea%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-luz-solar/queimadura-solar
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/rea%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-luz-solar/efeitos-cr%C3%B4nicos-da-luz-solar
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/rea%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-luz-solar/efeitos-cr%C3%B4nicos-da-luz-solar#v961876_pt
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exposição à luz do sol, a epiderme aumenta a sua espessura e os melanócitos aumentam a 

produção de melanina, causando o que é conhecido como "bronzeado". [9] 

Na pele saudável e não danificada, a distribuição de fibras elásticas é uniforme em toda 

a derme, enquanto que a aglomeração de fibras elásticas na derme papilar é um sinal 

característico da pele fotoenvelhecida. [8] 

As características de uma pele envelhecida são: xerose, hiperplasia melanocítica, 

telangiectasia e diminuição da elasticidade. Com a idade, o número de canais topográficos 

cutâneos diminui resultando em maiores regiões de platô fazendo com que as linhas visíveis se 

dobrem e se aprofundem. Existem evidências que demonstram o enrijecimento do estrato córneo 

e o enfraquecimento da derme superior, o que leva ao aparecimento de rugas. Outras causas de 

formação de rugas incluem perda do retináculo da cútis e afinamento da derme, espessamento 

do estrato córneo e adelgaçamento do estrato esponjoso, adelgaçamento da epiderme e perda 

de colagénio IV e VII na junção dermoepidérmica. [8] 

O cancro de pele é o tipo mais comum de cancro. [10,11] A maioria surge em áreas em 

que a pele é exposta ao sol. A incidência é maior em trabalhadores expostos ao sol e 

desportistas, sendo inversamente relacionada à quantidade de melanina da pele. Os indivíduos 

de pele clara são os mais suscetíveis. O cancro de pele também pode surgir anos após 

radioterapia ou exposição a carcinogéneos (ex. ingestão de arsénio). Mais de 3.5 milhões de 

novos casos de cancro de pele são diagnosticados nos Estados Unidos da América (EUA) 

anualmente. As três formas mais comuns de cancro de pele são: Carcinoma basocelular (cerca 

de 80%), Carcinoma espinocelular (cerca de 16%) e Melanoma (cerca de 4%), existindo ainda 

outros tipos de cancro menos comuns. No início, os cancros de pele são geralmente 

assintomáticos. A apresentação mais comum é uma lesão irregular vermelha ou pigmentada que 

não desaparece. Qualquer lesão que esteja aumentando em relação às estruturas vizinhas deve 

ser submetida a biopsia — seja ela sensível, com leve inflamação ou em crostas com 

sangramentos ocasionais. Se tratados precocemente, a maioria dos cancros têm cura. [10] 

 

1.4. Cuidados Essenciais para uma Pele Saudável 

Um dos cuidados mais importantes a ter com a pele é a prevenção contra os raios 

ultravioleta prejudiciais para a pele. Esta prevenção assenta na utilização de protetores solares 

pelo menos com fator de proteção solar (FPS) 30 com proteção UVA/UVB de amplo espetro que 

deve ser reaplicado a cada 2 horas e depois de nadar ou transpirar. [9-12] 

Para evitarmos os vários problemas de pele é necessário a utilização de produtos 

corretos para o tipo de pele em particular [15,16]. Independentemente do tipo de pele, os 

dermatologistas recomendam a utilização de um hidratante diário e proteção solar durante todo o 

ano para que a pele seja saudável e brilhante. Isto deve-se ao facto de que uma hidratação 

adequada e a utilização de um protetor solar de amplo espetro ter a vantagem de proteção 

contra os radicais livres e da radiação ultravioleta prejudicial que causam danos à pele, 

descoloração, rugas prematuras e até cancro de pele. Com o tempo, uma rotina de cuidados 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/c%C3%A2ncer-de-pele/carcinoma-basocelular
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/c%C3%A2ncer-de-pele/carcinoma-espinocelular
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/c%C3%A2ncer-de-pele/melanoma
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diários com produtos específicos para cada tipo de pele pode melhorar gradualmente a saúde 

geral e a aparência da pele. [15] 

Uma pessoa com pele mista possui áreas secas (ex. bochechas) e oleosas (testa, nariz 

e queixo). Para este tipo de pele, os dermatologistas recomendam a utilização de produtos de 

limpeza suaves no rosto que minimizem a remoção de sebo de manhã e à noite. Além disso, a 

aplicação de uma loção com fator de proteção solar é benéfico de manhã. Enquanto que à noite 

deve ser aplicada uma loção sem fator de proteção solar. Para melhorar a textura da pele, 

prevenir linhas finas e rugas, e ajudar a cor da pele, especialmente para ajudar a clarear as 

manchas escuras, deve ser utilizado um creme com retinol na sua constituição durante a noite 

para manter a pele saudável e prevenir danos futuros. [15] 

A pele oleosa ou propensa a acne, que é prevalente em adolescentes e muitos adultos, 

requer observação cuidadosa para garantir que a pele responda favoravelmente aos produtos e 

à rotina geral de cuidados diários com a pele. Por exemplo, algumas pessoas com pele oleosa 

ou propensa a acne necessitam limpar o rosto duas a três vezes por dia. [15,17] Por outro lado, 

o excesso de limpeza da pele também pode levar ao aumento da produção de sebo, portanto, 

um equilíbrio deve ser alcançado com base nas necessidades do indivíduo. [15] Em geral, o uso 

de um produto de limpeza em espuma, não comedogénico e livre de óleo [15,17], que contém 

ácido salicílico ou peróxido de benzoílo, é imperativo para evitar o aparecimento da acne. [15] 

Contrariamente à crença popular, a pele oleosa pode ainda exigir um hidratante suave e não 

comedogénico, que pode ter na sua constituição um fator de proteção, tendo uma dupla função 

como hidratante e protetor solar que deve ser aplicado todas as manhãs. Reaplicar um protetor 

solar durante o dia é necessário para garantir a proteção solar contínua [15,17]. O protetor solar 

não deve conter na sua constituição fragância ou óleos, pois causará a irritação da pele. [17] 

Caso seja necessário a utilização de um hidratante à noite, este não deve conter fator de 

proteção solar. A esfoliação da pele deve ser feita uma a duas vezes por semana. [15] Contudo 

não deve ser feita durante a acne, pois o atrito mecânico causado pela esfoliação pode piorar a 

acne. [15,17] Produtos que possuam na sua constituição manteiga de cacau, canela e óleo de 

coco e à base de álcool devem ser evitados numa pele propensa a acne. [15] A maquilhagem 

deve ser à base de água e sem óleos na sua constituição. [17] 

Para uma pele seca é recomendado a limpeza do rosto duas vezes ao dia com produtos 

de limpeza suaves e neutros. De seguida dever aplicado um hidratante com fator de proteção 

solar de manhã e à noite um hidratante sem fator de proteção solar. Caso sinta a pele a repuxar, 

deve reaplicar o hidratante. Nalguns casos em que a pele está muito seca, a limpeza do rosto 

deve ser feita à noite, pois é quando a pele está mais suja. De manhã deve-se enxaguar o rosto 

com água fria para ajudar a manter a gordura natural da pele. A esfoliação deve ser feita uma 

vez por semana. Como a pele seca pode ser sensível, a aplicação de um creme hidratante com 

retinóis à noite poderá ser necessário para ajudar a tonificar a pele, melhorar a textura e a cor e 

continuar a hidratação. [15] 

A limpeza de uma pele sensível deve ser feita uma vez por dia. A esfoliação é 

desaconselhada. Devem ser evitados produtos que contenham fragrâncias, detergentes 
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agressivos ou álcool. Produtos com substâncias calmantes, como polifenóis do chá verde, 

camomila e aloé vera são benéficos. De manhã e à noite, deve ser aplicado um creme hidratante 

para ajudar a prevenir ou reduzir a irritação. Para ajudar a evitar linhas finas e rugas e ajudar a 

reduzir a irritação, é também recomendado a utilização de um creme hidratante com retinoide 

para estimular a produção de colagénio. [15] 

Uma pessoa com pele normal deve limpar o rosto de manhã e à noite. De seguida deve 

aplicar um creme hidratante com fator de proteção solar de manhã, não sendo necessário o fator 

de proteção solar à noite. A esfoliação deve ser realizada 2 vezes por semana. [15] 

Quanto ao cuidado com a pele do corpo, este também necessita de hidratação 

adequada consoante o tipo de pele. Para uma pele seca é muito importante manter uma 

hidratação adequada, devendo ser aplicados cremes emolientes [14,18-20], contendo manteiga 

de carité, ureia, ácido hialurónico, lanolina, vaselina, para que sejam evitados cortes, 

descamação e até sangramento. [14,18,20] Devem ser evitados os detergentes agressivos, pois 

secam a pele [20] 

 

1.5. Intervenção   

Este questionário foi realizado durante a última quinzena de maio e durante o mês de 

junho e era constituído por nove perguntas, figura 1, anexo II.  

Durante este período, enquanto os utentes da farmácia estavam à espera ou no final de 

um atendimento, eu pedia-lhes permissão para fazer este questionário e caso a resposta fosse 

afirmativa, eu desenvolvia o questionário e anotava as respostas.  

 

1.6. Resultados  

Foram inquiridos um total de 96 pessoas. Após distribuição das diferentes respostas por 

sexo e faixa etária, só nas faixas etárias dos 25 - 40 anos, 40 - 55 anos, 55 – 70 anos do sexo 

feminino e na faixa etária dos 55 – 70 anos do sexo masculino é que obtive um número de 

participantes acima de 10, pelo que não considerei os resultados obtidos nas outras faixas 

etárias. 

Na faixa etária dos 25 - 40 anos foram inquiridos 19 mulheres e obtive como resultados: 

 Pergunta 3: Maior parte das inquiridas tinha uma pele mista (67%), seguida de pele 

seca (11%) e oleosa (11%) (Figura 2, anexo III). 

 Pergunta 4: Maior parte das inquiridas tinha um hábito diário de limpeza do rosto 

(79%) (Figura 3, anexo III), sendo que 42% utilizava Água Micelar (42%), seguido 

de Tónico (16%) e Leite de Limpeza (16%) (Figura 4, anexo III). A marca mais 

utilizada era a Nivea (13%), contudo os resultados foram muito díspares, pelo que 

não pude retirar uma conclusão (Figura 5, anexo III). O local de compra mais 

relatado foi a Farmácia (46%), seguido do Supermercado (20%) e do Centro 

estético (20%) (Figura 6, anexo III). 

 Pergunta 5: A maioria das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no rosto 

(89%) (Figura 7, anexo III),sendo que maior parte utilizava como produto de 
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cosmética no rosto creme de dia (36%), seguido de protetor solar (28%) e creme 

hidratante (20%) (Figura 8, anexo III). A marca mais utilizada foi a marca Mylabel 

(15%), mas os resultados foram bastante díspares (Figura 9, anexo III). O local de 

compra mais descrito foi a Farmácia (53%), seguido do Supermercado (23%) e da 

Revendedora (18%) (Figura 10, anexo III). 

 Pergunta 6: 84% das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no corpo 

(Figura 11, anexo III). Maior parte relatou a utilização de creme hidratante no corpo 

(94%) (Figura 12, anexo III). As marcas mais usadas foram a marca Nivea (17%) e 

a marca Eucerin (17%), seguido da marca Uriage (13%), contudo os resultados 

também foram bastante díspares (Figura 14, anexo III). Relativamente ao local de 

compra maior parte das inquiridas compra no Supermercado (50%) os seus 

produtos de cosmética de corpo, seguido da Farmácia (38%) (Figura 14, anexo III). 

 Pergunta 7: Maior parte das inquiridas relatou que não sentia necessidade em ter 

outras marcas de dermocosmética na FL, só 3 referiram que gostavam de que a FL 

tivesse ISDIN, Eucerin e Caudalie.   

 Pergunta 8: A maioria referiu que estava muito satisfeita com o serviço da FL. 

 Pergunta 9: Duas inquiridas sugeriram o Serviço de Enfermagem. 

Na faixa etária dos 40 - 55 anos foram inquiridos 24 mulheres e obtive como resultados: 

 Pergunta 3: Maior parte das inquiridas tinha uma pele seca (38%), seguida de pele 

mista (33%) e normal (17%) (Figura 15, anexo IV). 

 Pergunta 4: Maior parte das inquiridas tinha um hábito diário de limpeza do rosto 

(71%) (Figura 16, anexo IV), sendo que 57% utilizava Água Micelar (42%) (Figura 

17, anexo IV). A maioria (29%) desconhecia a marca que utilizava. (Figura 18, 

anexo IV). O local de compra mais relatado foi a Farmácia (43%) e o Supermercado 

(43%) (Figura 19, anexo IV). 

 Pergunta 5: A maioria das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no rosto 

(87%) (Figura 20, anexo IV),sendo que maior parte utilizava como produto de 

cosmética no rosto creme de dia (59%), seguido de protetor solar (18%) e creme 

hidratante (15%) (Figura 21, anexo IV). A marca mais utilizada foi a marca Nivea 

(18%) e a marca Uriage (18%) mas os resultados foram bastante díspares (Figura 

22, anexo IV). O local de compra mais descrito foi a Farmácia (54%), seguido da 

Revendedora (29%) e do Supermercado (25%) (Figura 23, anexo IV). 

 Pergunta 6: 58% das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no corpo, 

contudo uma parte bastante significativa não utilizava nenhum produto (Figura 24, 

anexo IV). Todas as inquiridas relataram a utilização de creme hidratante no corpo. 

A marca mais usada foi a marca Nivea (22%) e 22% das inquiridas relataram 

desconhecer a marca do seu creme. Contudo os resultados também foram bastante 

díspares (Figura 25, anexo IV). Relativamente ao local de compra maior parte das 

inquiridas compra no Supermercado (50%) os seus produtos de cosmética de 

corpo, seguido da Farmácia (22%) (Figura 26, anexo IV). 
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 Pergunta 7: Maior parte das inquiridas relatou que não sentia necessidade em ter 

outras marcas de dermocosmética na FL, só uma referiu que gostava de que a FL 

tivesse Decubal.   

 Pergunta 8: A maioria referiu que estava muito satisfeita com o serviço da FL. 

 Pergunta 9: Nenhuma das inquiridas deixou uma sugestão. 

Na faixa etária dos 55 - 70 anos foram inquiridos 14 mulheres e obtive como resultados: 

 Pergunta 3: Maior parte das inquiridas tinha uma pele mista (36%) ou seca (36%). 

(Figura 27, anexo V). 

 Pergunta 4: Maior parte das inquiridas não tinha um hábito diário de limpeza do 

rosto (86%) (Figura 28, anexo V). 

 Pergunta 5: A maioria das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no rosto 

(93%) (Figura 29, anexo V),sendo que maior parte utilizava como produto de 

cosmética no rosto creme hidratante (67%), seguido de creme de dia (20%) (Figura 

30, anexo V). A marca mais utilizada foi a marca Nivea (50%) (Figura 31, anexo V). 

O local de compra mais descrito foi o Supermercado (57%), seguido da Farmácia 

(29%) (Figura 32, anexo V). 

 Pergunta 6: 64% das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no corpo 

(Figura 33, anexo V). Todas relataram a utilização de creme hidratante no corpo. A 

marca mais usada foi a marca Nivea (45%). Cerca de 22% relatou desconhecer a 

marca utilizada. (Figura 34, anexo V). Relativamente ao local de compra maior parte 

das inquiridas compra no Supermercado (56%) os seus produtos de cosmética de 

corpo (Figura 35, anexo V). 

 Pergunta 7: Nenhuma das inquiridas relatou sentir necessidade em ter outras 

marcas de dermocosmética na FL.   

 Pergunta 8: Todas referiram que estavam muito satisfeitas com o serviço da FL. 

 Pergunta 9: Nenhuma inquirida fez alguma sugestão. 

Na faixa etária dos 55 - 70 anos foram inquiridos 10 homens e obtive como resultados: 

 Pergunta 3: Maior parte dos inquiridos tinha uma pele seca (40%), seguida de uma 

pele oleosa (20%) ou desconheciam (20%) (Figura 36, anexo VI). 

 Pergunta 4: Nenhum dos inquiridos tinha um hábito diário de limpeza do rosto. 

 Pergunta 5: 50% dos inquiridos utilizava outros produtos de cosmética no rosto, 

contudo 50% não utilizava nenhum produto (Figura 37, anexo VI),sendo que maior 

parte utilizava como produto de cosmética no rosto After Shave (60%) (Figura 38, 

anexo VI). A marca mais utilizada foi a marca Nivea (60%) (Figura 39, anexo VI). O 

local de compra mais descrito foi o Supermecado (80%), seguido da Farmácia 

(20%) (Figura 40, anexo VI). 

 Pergunta 6: Maior parte dos inquiridos não utilizava outros produtos de cosmética 

no corpo (90%) (Figura 41, anexo VI). 

 Pergunta 7: Nenhum dos inquiridos relatou sentir necessidade em ter outras marcas 

de dermocosmética na FL.   
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 Pergunta 8: A maioria referiu que estava muito satisfeita com o serviço da FL. 

 Pergunta 9: Nenhum dos inquiridos fez alguma sugestão. 

 

1.7. Discussão  

Apesar da minha persistência muitas foram as pessoas que não aceitaram responder a 

este questionário, umas por se mostrarem inacessíveis, outras por falta de tempo. 

Relativamente à escolha da marca dos produtos de cosmética os resultados foram muito 

díspares em todas as faixas etárias, uma vez que poucas eram as pessoas que relataram utilizar 

a mesma marca. 

O local de compra mais descrito para a compra de produtos de cosmética de rosto foi a 

Farmácia seguido do Supermercado. Enquanto que o local de compra de produtos de cosmética 

de corpo foi o Supermercado. 

A percentagem de inquiridos que relataram a utilização de protetor solar foi bastante 

baixa. Contudo como não tive em consideração os hábitos de exposição solar de cada pessoa 

não posso retirar uma conclusão sobre se muitas dessas pessoas poderão desenvolver 

queimaduras solares ou cancro da pele. 

A faixa etária que mostrou o melhor conhecimento dos cuidados essenciais para uma 

pele saudável foi a faixa etária dos 25 - 40 anos, pois maior parte das inquiridas tinham um 

hábito de limpeza do rosto e também tinham cuidado com a hidratação do seu rosto e corpo. 

Enquanto que as faixas etárias dos 55-70 anos, sexo feminino e masculino foram as que 

demonstraram ter mais desconhecimento dos cuidados essenciais para uma pele saudável. 

Maior parte dos inquiridos estavam satisfeitos com o serviço da FL e maior parte não 

referiu sentir necessidade de outra marca, nem de outro serviço na FL. 

 

1.8. Conclusão  

Apesar do número de inquiridos ser reduzido, acho que consegui sensibilizar os 

inquiridos do quão importante é a nossa pele e que devemos ter cuidado com ela. 

Também consegui dinamizar ou apresentar alguns dos produtos de dermocosmética 

existentes na FL. Mas principalmente, acho que consegui alertar a população para os cuidados 

que deviam ter com a sua pele, mesmo sendo um Estudo de Marketing, com o objetivo de 

perceber quais as marcas mais utilizadas e qual a marca ou marcas que poderiam fazer falta na 

FL. Infelizmente os resultados foram muito díspares, pelo que não consegui perceber quais eram 

as marcas mais utilizadas. Só consegui retirar a conclusão que para os produtos de cosmética 

no corpo o local de compra mais referido era o Supermercado, enquanto que para os produtos 

de limpeza e cosmética de rosto, o local de compra mais referido era a Farmácia seguido do 

Supermercado. 

Das quatro faixas etárias a que demonstrou ter mais conhecimento do assunto foi a faixa 

etária dos 25-40 anos, enquanto que as faixas etárias dos 55-70 anos, sexo feminino e 

masculino foram as que demonstraram ter mais desconhecimento dos cuidados essenciais para 

uma pele saudável. 



 

21 
 

Devido a este facto, no seguimento deste estudo poderia fazer uma sessão de 

esclarecimento dos cuidados a ter com a pele para todas as faixas etárias, mas principalmente 

para as faixas etárias mais idosas, pois muitas delas não tinham cuidado com a sua pele. E 

também porque outras pessoas que afirmavam ter uma pele oleosa referiam que utilizavam 

como creme hidratante cremes gordos, o que ainda piora a oleosidade da pele, bem como não 

tinham um cuidado diário de limpeza da pele com produtos específicos para a diminuição da 

oleosidade. 

 

2. Obstipação 

2.1. Enquadramento e Objetivos 

Este projeto foi desenvolvido com dois grandes objetivos. O primeiro foi para que a equipa 

revisse alguns aspetos sobre os diferentes tipos de laxantes, bem como para terem um guia de 

decisão que fosse simples para, a quando de um aconselhamento, fosse dado ao utente o laxante 

mais adequado para aquele caso em específico. O outro grande objetivo foi para que eu 

aprendesse mais sobre este tema, pois sentia necessidade de saber mais para fazer um melhor 

aconselhamento ao utente. 

Deste modo, em conjunto com o meu orientador e com o conhecimento da minha tutora 

decidi realizar um guia de decisão na obstipação do adulto, acompanhado de um resumo sobre os 

aspetos mais importantes dos laxantes que existiam na farmácia. 

 

2.2. Definição e Classificação 
A obstipação não é uma doença, mas sim um termo geral utilizado para descrever as 

dificuldades que as pessoas têm em evacuar. É um síndrome definido por sintomas intestinais: 

passagem das fezes difícil ou infrequente, fezes duras ou sensação de evacuação incompleta que 

pode ocorrer de forma isolada ou secundária a outro distúrbio subjacente. [21,22] 

Embora os médicos muitas vezes definam a obstipação de acordo com a frequência de 

evacuações (tipicamente menos de 3 por semana), os doentes definem a obstipação como a 

presença de fezes duras, esforço excessivo para evacuar, sensação de evacuação incompleta, 

obstrução, desconforto abdominal, inchaço e distensão. É comum doentes que apresentem 

evacuações diárias queixarem-se de obstipação. [22-24] 

Etiologia: a obstipação pode ter múltiplas causas. Quanto à origem existem dois tipos: 

primária ou funcional, na qual não existe relação com doenças ou medicamentos e secundária, 

estando esta relacionada com diversas patologias (ex. metabólicas, endócrinas, neurológicas), 

neoplasias que causam obstrução (ex. cancro colo-retal) ou medicamentos [25,26], como está 

representado na tabela 2, no anexo VII. 

Quanto à duração existem dois tipos: obstipação crónica e obstipação ocasional ou aguda. 

A obstipação crónica tem uma duração de 3 ou mais meses, sendo normalmente diagnosticada 

por um profissional de saúde. Por outro lado, a obstipação ocasional persiste por períodos mais 

curtos e/ou de forma intermitente, ocorrendo geralmente após mudanças nos hábitos alimentares, 

estilo de vida ou viagens. Contrariamente à obstipação crónica, a obstipação ocasional é uma 
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condição que se resolve frequentemente com mudanças no estilo de vida ou laxantes que não 

requerem prescrição médica. [28] 

 

2.3. Diagnóstico 
A avaliação de um doente com obstipação deve incluir história clínica, exame físico e 

eventualmente, exames complementares de diagnóstico. 

O diagnóstico é feito segundo os critérios de Roma IV e requer o cumprimento dos 

critérios nos 3 meses prévios, com início dos sintomas pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. 

[29,42] 

 

Critérios de Roma IV [29,42] 

 Dois ou mais dos seguintes critérios: 

 Esforço ao evacuar 

 Fezes granuladas ou em caroços                          +25% dos  

 Sensação de evacuação incompleta                      movimentos 

 Sensação de bloqueio/obstrução ano-retal             intestinais 

 Necessidade de manobras manuais 

 Menos de 3 movimentos intestinais espontâneos por semana. 

 Fezes moldadas raramente presentes sem recurso a laxantes. 

 Ausência de critérios suficientes para o diagnóstico de Síndrome do Intestino Irritável. 

 

Outro instrumento útil no diagnóstico da obstipação é a escala de Bristol – consiste numa 

tabela visual desenhada para classificar a forma das fezes em sete grupos distintos (figura 42, no 

anexo VIII). Foi validada em vários estudos e está comprovado que é facilmente compreendida 

pelos doentes, permitindo-lhes reconhecer e classificar o seu tipo de fezes. A forma das fezes 

depende do tempo que passam no cólon. A escala de Bristol é um indicador rápido e fidedigno do 

tempo de trânsito intestinal. [30]  

 

2.4. Epidemiologia e Fatores de Risco  

Quase todas as pessoas sofrem de obstipação em algum momento da sua vida. Sendo 

mais predominante em indivíduos do sexo feminino [21] e nos idosos [21,31], em Portugal a 

prevalência da obstipação é de 22% [32], nos EUA é de 15 – 25%. [33] 

 

Fatores de risco para a obstipação [31,34-36]:  

 Idade avançada; 

 Sexo feminino; 

 Gravidez; 

 Dieta com baixo consumo de fibras e líquidos; 

 Mudanças diárias de rotina (ex. viagens); 

 Estilo de vida sedentário; 
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 Stress; 

 Condições associadas como: distúrbios neurológicos (ex. Doença de Parkinson); 

patologias endócrinas/metabólicas (ex. Diabetes Mellitus, hipotiroidismo) 

 Medicamentos: analgésicos (Opióides e AINES); antidepressivos; anticonvulsivantes; 

antihipertensores; quimioterápicos; antiácidos; agentes antidiarreicos; suplementos de 

ferro. 

 

A obstipação, quando ignorada ou não tratada devidamente, pode ter consequências, 

como por exemplo: hemorroidas, fissuras anais, prolapso retal e impactação fecal. [35,37] 

 

2.5. Tratamento  
É importante alertar os doentes que existem diferentes padrões de evacuação intestinal: 

algumas pessoas podem ter entre uma a três evacuações por dia, enquanto outras podem ter 

apenas três evacuações por semana. [38] 

O tratamento depende em parte da causa subjacente. No entanto, em alguns casos, a 

causa nunca é identificada. [37] Na avaliação do doente é importante obter a seguinte informação: 

idade do doente; tipo de obstipação (ocasional, crónica, primária, secundária); outras doenças 

concomitantes; sintomas associados; medicação habitual ou medicação já efetuada para os 

sintomas presentes. 

Os sinais de alarme para reencaminhamento ao médico são: fezes com sangue; anemia 

por deficiência em ferro; sintomas de obstrução intestinal; sangramento retal; prolapso retal; perda 

acentuada de peso sem causa aparente. [34] 

  

2.5.1. Tratamento Não Farmacológico  
Antes de iniciar o tratamento farmacológico, é recomendado como primeira medida 

modificações gerais no estilo de vida e hábitos alimentares. 

Assim, a dieta deve ser rica em fibra e deve-se aumentar o consumo de cereais, frutas e 

legumes [39,40], bem como o consumo de água (1,5 – 2 litros por dia). [41] Também deve ser 

praticado exercício físico 20 – 60 minutos, 3 a 5 dias por semana e as pessoas com obstipação 

devem ter um horário regular para a evacuação do intestino (de preferência de manhã). [42] 

Os probióticos são microrganismos vivos que têm benefícios para a saúde quando 

utilizados na dose correta. O seu uso pode ser útil em indivíduos com obstipação, acelerando o 

trânsito e restabelecendo a flora intestinal. Vários estudos demonstraram que a suplementação 

com probióticos diminui o tempo de trânsito intestinal. [23,43] 

 

2.5.2. Tratamento Farmacológico 
Quando as medidas higiénico-dietéticas não são suficientes para aliviar os sintomas da 

obstipação, poderá ser considerado um tratamento farmacológico. 
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Laxantes Expansores do volume fecal 

São fibras que aumentam a massa fecal, o que por sua vez estimula o peristaltismo. 

[42] Estes agentes devem ser ingeridos com quantidades suficientes de água para aumentar 

o volume das fezes e evitar a obstrução intestinal. Começam a atuar 12 a 72 horas após 

ingestão. Existem dois tipos de fibra: insolúvel (ex. celulose, hemicelulose e lignina) e solúvel 

(ex. pectina, goma e mucilagem). A maioria das fibras solúveis é completamente fermentada 

no cólon, exceto o Psyllium, que é apenas parcialmente fermentado. A fermentação aumenta 

a produção de ácidos gordos de cadeia curta e gás; portanto, dois dos efeitos colaterais dos 

laxantes expansores do volume são o inchaço e a flatulência. [44]  

 

Laxantes osmóticos  

Os laxantes osmóticos atraem a água para o cólon por osmose, incluem: 

 Açúcares fracamente absorvíveis (lactulose); [47] 

 Macrogóis, também conhecidos como preparações de polietilenoglicol (PEG) 

– eficazes após 24 a 72h; 

 Sais de magnésio – eficazes após 6-8h. 

Através da sua ação osmótica, estes agentes retêm água no lúmen intestinal, o que 

resulta em fezes mais macias, com maior volume e propulsão melhorada. [48] Pertencem à 

primeira linha de tratamento na obstipação crónica. [31]  

 

Açúcares fracamente absorvíveis:  

Lactulose 

É um dissacarídeo sintético de galactose e frutose pouco absorvível. Este hidrato de 

carbono torna-se um substrato para a fermentação bacteriana do cólon, produzindo 

hidrogénio e metano; reduz o pH fecal, o dióxido de carbono, a água e os ácidos gordos. [29] 

A dose recomendada de lactulose para adultos é de 15 a 30 mL uma ou duas vezes ao dia. É 

eficaz após 2 horas da administração e a sua utilização pode ser limitada pela produção de 

gás e inchaço. [45,47] 

 

Macrogol: 

É um composto metabolicamente inerte e minimamente absorvido que aumenta a 

quantidade e retenção de água nas fezes. Pode ter um peso molecular de 3350 ou 4000 

g/mol e existem formulações com ou sem eletrólitos (sódio, potássio, cloro). As formulações 

com eletrólitos reduzem o risco de distúrbios eletrolíticos quando administradas em altas 

doses, sendo utilizadas muitas vezes na preparação de exames, tais como colonoscopias. As 

formulações sem eletrólitos reduzem a carga de sódio, permitindo a sua utilização em 

doentes com ingestão controlada de sódio. Têm um melhor sabor e potencialmente 

aumentam a adesão terapêutica. Para além disso, existe evidência que a toma a longo prazo 

de macrogol 4000 sem eletrólitos é eficaz no tratamento da obstipação sem alterações 

eletrolíticas. Atuam entre 24 a 72 horas. [50,51] Em diferentes ensaios com crianças, adultos 

e idosos o macrogol 4000 demonstrou ser mais eficaz e com menos efeitos adversos que a 
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lactulose no tratamento da obstipação, podendo ser administrado em grávidas e mulheres a 

amamentar. [52] 

 

Sais de magnésio 

Os iões de magnésio são pouco absorvidos pelo intestino e criam um ambiente 

luminal hiperosmolar. Doses de 40 a 80 mmol de magnésio geralmente provocam um 

movimento intestinal em 6 horas. O sulfato de magnésio é um laxante que tende a produzir 

um grande volume de fezes líquidas e distensão abdominal. Os sais de magnésio em idosos 

devem ser usados com cautela devido aos efeitos adversos gastrointestinais e à toxidade do 

magnésio. [44] Em doentes com a função renal comprometida podem causar 

hipermagnesémia [31], pelo que devem ser evitados. [22] 

 

Laxantes de contacto 

Estimulam os movimentos peristálticos ao nível do cólon e promovem a acumulação 

de água e eletrólitos no lúmen cólico. Atuam em 6 a 12 horas após a ingestão, devendo ser 

administrado à noite antes de deitar para produzirem efeito ao acordar na manhã seguinte. 

Os laxantes de contacto incluem as antraquinonas (ex. Cáscara Sagrada, Aloé e Sene) e os 

derivados do defenilmetano (ex. Bisacodilo e Picossulfato de sódio).  

Geralmente, os laxantes de contacto são bem tolerados desde que tomados de 

acordo com a posologia recomendada. Atuam rapidamente e são particularmente adequados 

no caso de obstipação ocasional. [44] 

 

Derivados do difenilmetano 

O Picossulfato de sódio e o Bisacodilo são pró-fármacos hidrolisados por bactérias do 

cólon ou enzimas esterases da mucosa entérica, respetivamente, no metabolito ativo bis-(p-

hidroxifenil)-piridil2-metano, que possui ação antiabsortiva, secretora e procinética. [26,42] 

Aumentam o peristaltismo intestinal, o que resulta na estimulação da defecação, redução do 

tempo de trânsito intestinal e amolecimento das fezes, diminuindo assim os sintomas de 

obstipação. Estes princípios ativos são bem tolerados e melhoram a qualidade de vida do 

doente. [43,53] 

 

Antraquinonas 

As antraquinonas atuam por ação dos derivados hidroxiantracénicos que estimulam 

os movimentos peristálticos ao nível do cólon. [22] Produzem efeito 6-12h após a ingestão. 

[54] 

 

2.5. Descrição do Projeto 

Este projeto consistiu na realização de um guia de decisão para a obstipação nos 

adultos (figura 43, no anexo IX) baseado em guidelines que permite, aquando de um 

aconselhamento, ser mais fácil a decisão entre um tipo de laxante ou outro. Neste guia de 
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decisão também estão descritos os critérios de ROMA IV, para ajuda aquando do diagnóstico, 

e algumas medidas não farmacológicas para aconselhamento ao utente. 

Como complemento deste guia, fiz uma tabela resumo de todas as marcas de 

laxantes que existiam na farmácia. Nela estão descritos o grupo farmacoterapêutico, a 

substância ativa e mecanismo de ação, a marca, a posologia e as contraindicações, 

interações e incompatibilidades (figura 44 A-J, no anexo X).  

Assim, após a determinação do grupo de laxantes mais adequado para o utente em 

questão através do guia de decisão, recorríamos à tabela resumo para escolhermos o laxante 

mais adequado dentro dos existentes na farmácia.  

 

2.6. Conclusão  

Este projeto foi bastante enriquecedor, pude aprender bastante e ficar mais segura 

perante um caso de obstipação, pelo que consegui atingir o meu segundo objetivo. 

Também relembrei alguns conhecimentos aos meus colegas de equipa e deixei-lhes 

um guia para consulta durante um atendimento, atingindo assim o meu primeiro objetivo. A 

equipa também relatou que não tinha o conhecimento total de alguns aspetos que estavam 

descritos sobre os diferentes laxantes, como por exemplo alguns membros relataram não 

saber que a substância ativa da marca Dulcogotas era diferente da marca Dulcolax, bem 

como alguns aspetos relacionados com o mecanismo de ação das diferentes marcas de 

laxantes, entre outros exemplos. Pelo que acharam este projeto uma mais-valia para a sua 

formação. 

Contudo, se repetisse este projeto talvez colocasse na tabela resumo mais laxantes, 

pois podemos ser confrontados com outras marcas de laxantes durante um atendimento, mas 

acho que nessa tabela consegui resumir os laxantes mais conhecidos. Também faria um guia 

de decisão para crianças e grávidas, pois acho que seria importante ter um guia para estes 

grupos populacionais.   

 

3. Próstata 

3.1. Enquadramento e objetivos 
Devido à existência de um número elevado de utentes com hiperplasia benigna da 

próstata na farmácia e visto que este problema ainda é um assunto muito desconfortável para a 

maioria dos homens, em conjunto com o meu orientador decidimos fazer uma espécie de 

caderno de saúde. 

Neste caderno foi abordado tanto a hiperplasia benigna da próstata como o cancro da 

próstata. Teve como objetivo servir de guia de alerta a todos os homens com mais de 50 anos 

que possam até já ter sentido alguns dos sintomas descritos mais à frente, sem terem a noção 

de que pode ser o início de hiperplasia benigna da próstata, e também contribuir para que 

aderissem aos programas de rastreio. 
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3.2. A próstata 

A próstata é um órgão do tamanho de uma noz localizada na base da bexiga. As três 

principais causas de morbilidade relacionadas com este órgão são: hiperplasia benigna da 

próstata (HBP), cancro da próstata e prostatite. [93] 

A próstata é uma glândula tubular-alveolar. Está dividida em três áreas principais que 

são histologicamente distintas e anatomicamente separadas: o estroma ou músculo liso que 

envolve a envolve e duas regiões glandulares denominadas zonas periférica e central que 

contêm um sistema ductal complexo. A zona central é composta por tecido glandular que 

constitui a maior parte da base da próstata e circunda os ductos ejaculatórios. A zona periférica 

envolve o resto da glândula e rodeia maior parte da zona central e estende-se caudalmente para 

envolver parcialmente a porção distal da uretra. [93] 

A próstata não cresce significativamente entre o nascimento e a puberdade. A partir da 

puberdade aumenta lentamente de tamanho ao longo de vários anos. Deve-se notar que, os 

androgénios impulsionam o desenvolvimento e o crescimento da próstata. [93] 

 

3.3. Hiperplasia Benigna da Próstata: 

3.3.1. Definição: 
A HBP é uma das doenças mais comuns da humanidade. A prevalência exata 

varia de acordo com a definição usada e a população estudada. Contudo, estima-se que 

nos homens com menos de 30 anos não haja evidência da doença, mas a partir dos 40 

anos a prevalência seja cerca de 8%, durante os 50 a 80 anos a prevalência seja de 50% 

[94-96] e nos homens com mais de 80 anos seja 80%. [95,96]     

A HPB é a doença urológica mais comum em homens adultos [97], com tendência 

a progredir com o envelhecimento e que, na maioria das vezes, causa sintomas do trato 

urinário inferior (LUTS), [95,96,98,99] com uma prevalência de LUTS de cerca de 30% em 

indivíduos com mais de 50 anos. Isso leva a importantes impactos na saúde física e 

mental. [98]  

 

3.3.2. Patogénese  

A etiologia da HBP ainda não é totalmente conhecida. [94] Algumas das causas 

atribuídas à HBP incluem envelhecimento, fatores genéticos, alterações hormonais e estilo 

de vida. [93] 

É caracterizada pelo aumento do número de células epiteliais e do estroma na 

área periuretral da próstata. O aumento do número de células pode ser devido à 

proliferação de células epiteliais e do estroma ou devido ao decréscimo da morte celular 

programada. Cada um destes mecanismos pode levar a uma acumulação celular. [94] 

Esta acumulação celular resulta no crescimento da próstata. Este crescimento anormal 

contribui para a obstrução física da uretra, o que causa um aumento do tónus do músculo 

liso, o que resulta numa obstrução infravesical e em LUTS. [95] 



 

28 
 

Os androgénios e seus recetores prostáticos parecem ser críticos para o 

desenvolvimento de HBP. Contudo, não é a testosterona, mas o seu metabolito ativo di-

hidrotestosterona (DHT) que causa o crescimento prostático. A testosterona é convertida 

na DHT pela enzima 5-alfa redutase. HBP parece ser primariamente uma doença das 

células do estroma, mas ainda não é claro como este mecanismo ocorre. [93,94] 

Também a inflamação está a ser considerada como um fator para o 

desenvolvimento de HBP. Certas citocinas (IL-2, alfa-IFN, IL-6,IL-8 e IL-15) foram 

identificadas nas áreas de crescimento das células fibromusculares, mas o papel exato 

destas citocinas no desenvolvimento de HBP ainda não é conhecido. [93,94] 

 

3.3.3. Sinais e Sintomas 

Não há um sintoma que seja sinónimo de HBP. Assim, é imperativo ampliar o 

diagnóstico diferencial para incluir outras doenças, como disfunção da bexiga, carcinoma, 

infeção ou cálculos. [99] 

LUTS podem ser divididos em sintomas de armazenamento ou de esvaziamento. 

[95,96,99] Os sintomas de armazenamento geralmente surgem devido à resposta da 

bexiga à obstrução [99] e incluem frequência, urgência e noctúria [93,95,96,99], o que 

pode indicar também irritação na bexiga ou bexiga hiperativa. Os sintomas de 

esvaziamento incluem fluxo fraco, hesitação, fluxo intermitente, esforço e sensação de 

esvaziamento incompleto [93,95,96,99], que frequentemente indicam obstrução 

infravesical da bexiga, mas às vezes são decorrentes de uma bexiga hipocontrátil. [99] A 

progressão de HBP leva a uma redução significativa da qualidade de vida (QoL) e é 

associada à depressão e ansiedade nos homens idosos. Se a HBP não é tratada pode 

levar ao aparecimento de retenção urinária, infeções do trato urinário recorrentes (ITUS), 

hidronefrose e lesão renal [93,95,96].   

 

3.3.4. Diagnóstico 

O objetivo do exame clínico é avaliar os sintomas, bem como os possíveis LUTS. 

Na descrição da história clínica os especialistas centram-se em excluir as etiologias de 

LUTS [94,95], como causas neurológicas ou disfunção da bexiga. [94] É crucial recolher a 

história clínica anterior, os medicamentos utilizados, os hábitos sociais (incluindo o 

consumo de fluídos, cafeína e álcool) e a história clínica familiar de HBP. [95] Também, 

aos pacientes é perguntado se notou a presença de sangue na urina ou teve 

recentemente infeções urinárias. [94] 

Para avaliar os sintomas de LUTS podem ser usados dois sistemas score: o 

American Urological Association – Symptoms Index (AUA-SI) ou o International Prostate 

Symptoms Score (IPSS) que também tem em consideração o QoL dos doentes. [94,95] 

A avaliação física deve incluir o toque rectal, que permite avaliar a dimensão e 

textura da próstata. [94-96,99]  

São recomendados os seguintes testes: 
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- Doseamento da concentração do antigénio específico prostático (PSA), útil para 

o diagnóstico de HBP e do cancro da próstata, bem como para analisar a progressão da 

HBP. [94-96,99]  

- Análises à urina para avaliar a presença de hematúria, proteinúria e leucocitúria. 

Alguns testes podem ser considerados opcionais dependendo da situação clínica, como a 

determinação do volume residual de urina, quando há suspeita de retenção urinária; 

urofluxometria, quando existe noctúria e permite avaliar as características da micção e 

quantificar o grau de obstrução; ecografia prostática [94,95,99]; estudos urodinâmicos. [99] 

O farmacêutico deve alertar os homens com mais de 50 anos de que devem fazer 

os exames de rastreio anualmente, como o toque retal e o doseamento do PSA para 

averiguar o estado da próstata. [94,95] 

 

3.3.5.Tratamento 

Os principais objetivos do tratamento são melhorar os sintomas e o QoL dos 

pacientes, bem como prevenir a progressão da doença e as sequelas da retenção urinária. 

[95] 

O primeiro passo inclui a educação do doente, informando-o da sua condição de 

saúde, bem como das modificações de estilo de vida que terá de efetuar para reduzir os 

LUTS e evitar ou atrasar a progressão da doença. As mudanças de estilo de vida incluem: 

perda de peso, diminuição da ingestão de fluídos à noite, evitar o excesso de álcool e 

cafeína e deixar de fumar. [94,95] 

Os pacientes com IPSS baixo, sem sintomas incomodativos e com baixo volume 

residual de urina (PVRU) não devem iniciar a terapêutica farmacológica, sendo avaliados 

anualmente (vigilância ativa). [95,99] 

Os pacientes com IPSS moderado a elevado, com sintomas incomodativos e com 

elevado PVRU, devem iniciar a terapêutica farmacológica. Também devem ser avaliados 

periodicamente para se determinar a evolução da doença, bem como a eficácia da 

terapêutica. [95] 

Existem cinco classes terapêuticas: antagonistas alfa-1; inibidores da 5-alfa 

redutase, inibidores da fosfodiesterase-5; antimuscarínicos e medicamentos 

fitoterapêuticos.  

 

Antagonistas alfa-1  

São exemplos a doxazosina e a tansulosina. [93] 

Mecanismo de ação: bloqueiam os recetores alfa-1 na uretra prostática e no colo 

da bexiga. Isso resulta num relaxamento do músculo detrusor da bexiga, reduzindo o 

componente dinâmico da obstrução prostática. [95,96,99] 

Melhoram o IPSS em 30-40% e a taxa de fluxo em 20-25%. No entanto, não 

impedem a progressão da HBP. Os pacientes geralmente sentem melhoras após uma 

semana. [95,96,99] 
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Os de primeira geração não eram seletivos pelo que eram associados a vários 

efeitos secundários a nível cardiovascular e gastrointestinal, mas já não são 

comercializados. Os de segunda geração (doxazosina e terazosina) necessitam de 

titulação de dose, pois possuem efeitos secundários a nível cardiovascular e risco de 

hipotensão. Os de terceira geração (tansulosina e alfazusina) são os melhores tolerados e 

não necessitam de titulação de dose. [96] 

Têm como efeitos secundários: hipotensão ortostática, que pode levar a quedas 

em pacientes idosos. Os pacientes também podem experimentar outros efeitos 

secundários decorrentes da vasodilatação como congestão nasal, e efeitos secundários 

resultantes do relaxamento do colo da bexiga, como a ejaculação anormal. [95,96,99]  

 

Inibidores da 5-alfa redutase  

São exemplos a finasterida e a dutasterida [93] 

Mecanismo de ação: bloqueiam a conversão enzimática da testosterona em DHT, 

resultando em atrofia epitelial prostática. Isso resulta numa diminuição do volume 

prostático, reduzindo assim o componente estático da obstrução prostática. [95,96,99] 

Os pacientes geralmente melhoram após seis meses de tratamento. A eficácia é 

mais pronunciada naqueles com volumes prostáticos maiores. Para volumes prostáticos 

<30 g, a eficácia é mínima. Demonstrou-se que previnem a progressão da HBP e 

diminuem a incidência de retenção urinária aguda e de cirurgia por até quatro anos. 

[95,96,99] 

A diminuição da DHT resulta numa queda na estimulação androgénica, levando a 

disfunções sexuais, como diminuição da libido e disfunção erétil. [95,96,99] 

São indicados para pacientes com volumes de próstata >30 g e obstrução 

significativa. Deve haver maior vigilância para o cancro da próstata quando se usam 

inibidores da 5-alfa redutase, uma vez que existe uma associação positiva do aumento da 

malignidade no cancro da próstata. [95,96,99] 

 

Terapêutica combinada com antagonista alfa-1 e inibidores da 5-alfa 

redutase 

Tal combinação tem os benefícios do início rápido do alívio sintomático devido ao 

antagonista alfa-1 e a prevenção da progressão da HBP devido ao inibidor da 5-alfa-

redutase. No entanto, os efeitos secundários também podem ser mais significativos do 

que a monoterapia com qualquer medicação. A terapia combinada pode ser considerada 

entre pacientes com volumes de próstata > 30 g que não respondem bem à monoterapia 

do antagonista alfa-1. [95,96,99] 

 

Inibidores da fosfodiesterase-5  

O mecanismo exato dos inibidores da fosfodiesterase-5 no tratamento da HBP não 

foi completamente elucidado. Alguns dos mecanismos possíveis incluem o relaxamento do 

músculo liso do trato urinário inferior devido ao aumento do monofosfato de guanosina 
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cíclico, inibição dos processos inflamatórios locais e melhoria no fluxo sanguíneo e 

oxigenação do trato urinário inferior. [95,96,99] São também utilizados na disfunção erétil. 

[96] 

A maioria dos estudos demonstra melhorias no IPSS e QoL, mas não melhoras 

significativas no aumento do fluxo urinário máximo (Qmax). Apenas o tadalafil (5 mg por 

dia) foi aprovado para o tratamento de LUTS nos EUA, [96,99] Canada e Europa. [95]  

Têm como efeitos secundários: congestão nasal, rubor facial, cefaleia e dispepsia. 

São contraindicados em pacientes que estão medicados com nitratos ou antagonistas alfa, 

devido ao risco de hipotensão significativa. [95,96,99] 

 

Agentes antimuscarínicos 

Inibem a resposta dos recetores de acetilcolina ao estímulo parassimpático. O 

bloqueio destes recetores na bexiga resulta numa diminuição da contratilidade do músculo 

detrusor, o que contribui para uma diminuição do número de contrações anormais do 

detrusor, reduzindo assim os sintomas de armazenamento. [96,99] 

Possuem como efeitos secundários: secura da boca e olhos e obstipação. A 

maioria dos agentes antimuscarínicos atravessa a barreira hematoencefálica, o que pode 

levar a alterações no estado mental, especialmente em pacientes idosos. Eles aumentam 

a PVRU, mas podem não aumentar o risco de retenção urinária aguda se forem utilizados 

durante um curto período de tempo (<12 semanas). [96,99] 

Pacientes com sintomas de armazenamento e sem obstrução infravesical 

significativa podem ser tratados apenas com agentes antimuscarínicos, pois como 

diminuem as contrações anormais do músculo detrusor, este não irá contrair tanto e os 

sintomas como frequência, urgência e noctúria diminuirão. A terapia combinada com um 

antagonista alfa-1 pode ser prescrita para pacientes com fluxo máximo de urina reduzido e 

IPSS baixo. Essa combinação deve ser evitada em pacientes com obstrução infravesical, 

com fluxo máximo de urina reduzido e alto PVRU, devido ao facto de ao diminuir a 

contratilidade do detrusor, e com a obstrução infravesical presente, a urina puder ficar 

retida na bexiga. Como referido anteriormente, também aumentam o PVRU, o que é 

prejudicial nos doentes que têm um valor elevado de PVRU. [96,99] 

 

Agentes fitoterapêuticos 

Estudos disponíveis forneceram dados pouco esclarecedores da eficácia dos 

agentes fitoterápicos. A propriedade antinflamatória destes agentes pode ser útil para a 

utilização destes agentes em pacientes com sintomas incomodativos e próstatas 

pequenas, cujo tratamento não pode ser feito com os inibidores da 5-alfa redutase, pois é 

inadequado. [96,99] 
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Opções cirúrgicas 

As indicações para a cirurgia incluem estadio HBP IV e falha na terapia 

farmacológica observada com sintomas incomodativos persistentes ou efeitos secundários 

dos medicamentos. [95,99] 

Várias são as opções cirúrgicas: vaporização prostática com laser [94,95,99], 

ressecção transuretral da próstata (RTU) [94,95,98,99], ressecção transuretral bipolar da 

próstata [98,99], prostatectomia supra-púbica, retro-púbica e perineal. [94,95], enucleação 

do adenoma prostático obstrutivo, ablação da próstata com agulha transuretral.[99] 

 

3.4. Cancro da próstata 

3.4.1. Definição: 
O cancro da próstata é dos cancros mais prevalentes em muitas regiões do 

mundo [100-102], sendo o principal cancro não cutâneo diagnosticado nos EUA, conforme 

estimado pela American Cancer Society em 2016. [103] No entanto, na incidência e 

mortalidade foram descritas diferenças raciais e étnicas notáveis, como podemos ver no 

anexo XI [100,101]. Além disso, representa a segunda causa de morte por cancro nos 

EUA [100,102] e na Europa. [100] Segundo dados recolhidos pelo National Cancer 

Institute, EUA, dentro do Surveillance Epidemiology and End Results (SEER), a taxa de 

incidência é de 9,1% entre as idades de 45 e 54 anos, 30,7% entre as idades de 55 e 64 

anos, 35,3% entre as idades de 65 e 74 anos, 19,9% entre as idades de 75 e 84 anos e 

4,4% em idades acima de 85 anos. [104] 

A incidência do cancro da próstata aumentou em todo o mundo nos últimos anos. 

Esta também é considerada estatisticamente enviesada devido à implementação de 

sistemas de deteção precoce, como os programas de rastreio que permitem a 

determinação do valor do PSA e a precisão dos sistemas nacionais de registro de cancro. 

[100,101] 

 

3.4.2. Patogénese  

Esta doença evolui de uma forma particularmente lenta e tem um impacto baixo no 

QoL ou na taxa de mortalidade dos pacientes. Apenas 10% (segundo os cientistas da 

Universidade de Harvard) de todos os cancros da próstata diagnosticados, estende-se 

agressivamente além da cápsula da próstata e determina situações que ameaçam a vida. 

[104] 

Geralmente, os agentes que causam o aparecimento do cancro da próstata são 

desconhecidos. Provavelmente, este tipo de cancro é devido a uma interação complexa de 

vários fatores de risco, como: idade; equilíbrio hormonal endógeno; fatores genéticos 

(predisponentes) e fatores ambientais, incluindo uma dieta hipercalórica. [104] 

Os tumores do cancro da próstata são altamente heterogéneos contendo múltiplos 

clones independentes e geneticamente distintos. A heterogeneidade celular pode 
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representar desafios clínicos devido à resistência à terapia e recidiva do tumor. [105] Uma 

premissa que explica essa heterogeneidade celular, iniciação do tumor, progressão, 

resistência à terapia convencional, recorrência e metástase é a hipótese das steam cells 

do cancro (CSC). Nesta hipótese é postulado que as células tumorais humanas são 

organizadas hierarquicamente, e apenas um subconjunto de células cancerosas é dotado 

de capacidade de iniciação e propagação do tumor a longo prazo. Essas células 

iniciadoras do tumor são denominadas CSCs e possuem muitas propriedades fenotípicas 

e funcionais associadas a steam cells normais. Também exibem capacidade de 

autorrenovação, resistência a agentes citotóxicos (por exemplo, quimioterapia ou ablação 

de androgénios na próstata), competência para proliferar e capacidade de serem clones e 

tumorogénicas. [105]  

O cancro da próstata exibe a mais alta hereditariedade relatada para qualquer 

cancro, mas ao contrário de outros cancros, a capacidade de definir síndromes e genes 

hereditários do cancro da próstata tem sido limitada. [101,104] Recentemente, foram 

identificadas associações potencialmente significativas do ponto de vista clínico, incluindo 

associações de mutações hereditárias no gene BRCA2, no tipo de cancro da próstata 

agressivo, com implicações no tratamento. [101] O cancro da próstata familiar é uma 

forma diferente da doença, mais agressivo do que na população geral (devido à sua 

tendência de início precoce), sendo responsável por uma proporção substancial de 

cancros da próstata com início precoce.[101] 

Além da forte evidência de fatores genómicos hereditários na etiologia do cancro 

da próstata, alterações somáticas nos tumores também podem desempenhar um papel na 

etiologia do cancro da próstata. Os biomarcadores identificados até à data podem 

melhorar o rastreio do cancro da próstata (por exemplo, como alternativa ou suplemento 

ao teste de PSA) e podem ser uma ajuda para determinar as opções de tratamento, bem 

como do prognóstico. [101,104] 

Vários constituintes da dieta parecem estar associados ao cancro da próstata, 

especialmente a gordura e a ingestão de grãos. [104] Estudos demonstraram que a 

mortalidade por cancro da próstata está altamente associada a um alto consumo de 

gordura, especialmente gordura animal, e não gordura vegetal. Presume-se que o excesso 

de gordura no plasma pode alterar a síntese normal de hormonas sexuais, o que influencia 

o desenvolvimento do cancro da próstata. [104] 

Diversos estudos sugerem a importância das hormonas sexuais na patogénese do 

cancro da próstata: os recetores de androgénios (AR) estão sobreexpressos nas células 

do cancro da próstata; a terapia estrogénica tem-se mostrado eficaz; os níveis de 

testosterona e DHT estão aumentados no tecido tumoral em comparação com o tecido 

normal da próstata. A incidência de cancro da próstata em homens castrados é muito 

baixa. [104] 

Os androgénios participam em vias de sinalização molecular que causam impacto 

na progressão do cancro da próstata. [101,102] O gene do AR é um fator de transcrição 
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que é ativado diretamente pelos androgénios [104] e promove a proliferação e 

sobrevivência das células do cancro da próstata. [103] Tem sido estudado, tanto em 

relação ao risco de desenvolver cancro da próstata quanto à progressão da doença, pois o 

AR é expresso durante todos os estadios da carcinogénese. [104] A expressão de 

variantes splice de AR (ARVs) tem sido um dos principais mecanismos usados para 

explicar a atividade persistente do AR, a sobrevivência das células do cancro da próstata e 

a progressão da doença com terapia antiandrogénica (ADT). Além disso, a descoberta das 

ARVs teve um grande impacto clínico, pelo que está a ser utilizada no desenvolvimento de 

biomarcadores para prever a resposta do paciente à terapia nos casos de cancro da 

próstata resistente à castração. Os androgénios também são explorados em esquemas de 

tratamento para o cancro da próstata avançado [103].  

A castração induz a diminuição do tamanho do carcinoma prostático. Este 

mecanismo é o que fundamenta a utilização de ADT. [102] 

Embora inicialmente estes tipos de cancro respondam a esta terapia, alguns 

tumores quase invariavelmente tornam-se resistentes e crescem de um modo resistente à 

castração. [102] 

 

3.4.3. Sinais e sintomas 

São semelhantes aos descritos para a hiperplasia benigna da próstata. 

 

3.4.4. Diagnóstico 

A identificação e o estadiamento clínico das neoplasias prostáticas são realizados 

com uma combinação de testes de diagnóstico, incluindo toque retal, determinação do 

valor de PSA e análise histológica das biópsias tumorais que são classificadas de acordo 

com o Sistema de Gleason. [103,104] Estes testes também são utilizados para a 

determinação do prognóstico e cura. [104] 

 

3.4.5. Tratamento 

Existem três opções terapêuticas principais para o cancro da próstata localizado: 

prostatectomia radical, radioterapia radical [102,104-106] com ou sem ADT adjuvante 

[102] e vigilância ativa (somente monitorização e tratamento dos sintomas). [104] 

A maioria dos casos de cancro da próstata, recentemente diagnosticados, é de 

baixo risco e requer intervenção terapêutica mínima, que é principalmente curativa. Alguns 

pacientes com cancro da próstata de baixo risco optam até mesmo pela vigilância ativa, o 

que requer tratamento farmacológico somente após evidências de progressão da doença, 

como o aumento dos níveis de PSA. [103] 

Para aproximadamente 8% dos pacientes, o cancro da próstata é diagnosticado 

como avançado ou metastático, onde a intervenção adicional é necessária para controlar a 

progressão da doença. A principal estratégia de tratamento não cirúrgico tem sido a ADT. 

[102,103] Os androgénios, sendo o androgénio primário a testosterona, são potentes 

estimuladores do crescimento do tumor, bem como da sua sobrevivência; assim, 
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diminuindo os níveis de androgénios, o tumor deixará de aumentar de tamanho. [103] 

Infelizmente, a ADT não é curativa e a maioria dos pacientes tem uma recaída dentro de 2 

anos. [103,105] Estes pacientes são então considerados como tendo cancro da próstata 

resistente à castração, uma forma altamente avançada de cancro da próstata que 

normalmente é letal em 2 anos. [9] As opções de tratamento para estes pacientes incluem 

a abiraterona, que inibe uma enzima essencial na síntese de hormonas esteroides, ou a 

enzalutamida, a bicalutamida, a flutamida, a nilutamida que são antagonistas do AR. 

[102,103] A ADT, também pode incluir abordagens que diminuem os níveis séricos de 

androgénios por orquiectomia ou atuando no aumento da hormona libertadora de 

gonadotrofina (por exemplo, leuprolide, goserelina, degarelix), com ou sem antagonistas 

do AR. Muitos outros agentes que inibem o AR estão em desenvolvimento para o 

tratamento de cancro da próstata resistente à castração avançado, metastático e incluem 

agentes inibidores do AR, como galeterona, e agentes que atuam no domínio N-terminal 

da AR, como o EPI-506. [102] Nos últimos anos, apareceram resistências aos inibidores 

do AR e à terapia ADT, pelo que estes pacientes, em último recurso, são tratados com 

agentes quimioterapêuticos docetaxel [102,103] ou cabazitaxel. Cada uma destas opções 

de tratamento aumenta a sobrevivência do paciente em apenas alguns meses. [103] 

A 5α-redutase converte a testosterona em DHT, que se liga ao AR com maior 

afinidade quando comparada à testosterona. Devido à atividade androgénica 

remanescente aumentada da testosterona, os inibidores da 5a-redutase (por exemplo 

finasterida e dutasterida) não são considerados como monoterapia na ADT para o cancro 

da próstata, contudo são, por vezes, utilizados em combinação com outras terapias. [102] 

A hipótese das CSCs sugere que as terapias padrão têm efeitos incompletos e 

temporários no tumor volumoso, e que os tumores tendem a recidivar devido aos múltiplos 

mecanismos resistentes existentes nas CSCs. As CSCs constituem, portanto, um 

reservatório celular que persiste após terapias antiproliferativas. A instabilidade genética 

em CSCs fornece uma vantagem seletiva na adaptação a locais estranhos. [105] 

Embora a ADT afete as células tumorais da próstata diretamente, há evidências 

crescentes que também tem efeitos profundos sobre o sistema imunológico. A 

imunoterapia vem ganhando força como uma nova opção de tratamento. O primeiro 

medicamento imunoterapêutico aprovado pela FDA em 2010 para o cancro da próstata foi 

o sipuleucel-T. Este medicamento aumentou a sobrevivência dos pacientes com cancro de 

próstata avançado em 5 anos. Este facto, destacou a utilização de imunoterapia para 

melhorar a sobrevivência destes doentes. Outra vacina antitumoral é rilimogene 

/galvacirepvec que está atualmente em estudos clínicos de fase 3. [102] 

 

3.5. Descrição do Projeto- Caderno de Saúde 
Durante a última quinzena de julho foi distribuído o caderno de saúde a todos os homens 

que tinham mais de 50 anos. Foram também deixados alguns em cima do balcão para que as 

pessoas enquanto estavam a ser atendidas reparassem neste caderno.  
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As imagens das páginas do caderno de saúde podem ser consultadas no anexo XII. Foi 

utilizada uma linguagem acessível à população, bem como figuras apelativas que alertavam para 

o problema em si. 

 

3.6. Conclusão  
Infelizmente não consegui perceber se os utentes aos quais era dirigido este caderno de 

saúde ficaram informados, ou não, pois nenhum deles fez referência ao assunto depois da 

distribuição do caderno.  

Contudo, mesmo não tendo esse feedback por parte dos utentes, acho que foi muito 

importante a realização deste projeto. Este assunto ainda é pouco falado, mesmo com a diversa 

informação disponível, pois maior parte dos utentes tem vergonha de perguntar ao seu 

farmacêutico como ao seu médico. Assim acho que a entrega deste caderno de saúde poderá 

ter alertado algum dos utentes para estas doenças e até levantado algumas dúvidas que 

posteriormente poderão ser esclarecidas pelo seu farmacêutico ou numa consulta médica. 
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Anexos 
Anexo I – Cronograma das atividades realizadas 

Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas ao longo dos quatro meses e meio de Estágio 
na Farmácia de Labruge. Neste cronograma estão descritas todas as minhas atividades ao longo 

dos meses de estágio. 

 

 

Mês 
 
 
Atividades 

 

 
 
 

Março 

 
 
 

Abril 

 
 
 

Maio 

 
 
 

Junho 

 
 
 

Julho 

 
Integração na equipa 
 

 

    

 
Armazenamento de produtos 
farmacêuticos 

  
 

  

  
 

 
Receção e conferência de 
encomendas 
 

  

 

 

  

 

 

 
Reposição de stocks 
      
 
Atendimento ao público com 
ajuda 

 

 

   

 
Atendimento ao público sem 
ajuda 

 

 
    

 
Controlo de Prazos de 
Validade 
   

   

 
Medição da tensão arterial 
 

 
 

    
 
Realização dos Projetos 
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Anexo II – Questionário Realizado aos Utentes 

 

Figura 1 - Fotografia do Questionário Realizado aos Utentes da Farmácia. Constituído por nove 
perguntas com o intuito de percebermos quais eram os cuidados que os utentes tinham diariamente 
com a sua pele. 
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Anexo III – Resultados da Faixa Etária dos 25 aos 40 anos, Sexo 

Feminino  
 

 

Figura 2 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 3. 

Maior parte das inquiridas tinham uma pele mista (67%), seguida de pele seca (11%) e oleosa (11%). 

 

Figura 3 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 4. 

Maior parte das inquiridas tinham um hábito diário de limpeza do rosto (79%). 

 

Figura 4 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 4.1. 
Maior parte das inquiridas utilizava como produto de limpeza a Água Micelar (42%), seguido de 

Tónico (16%) e Leite de Limpeza (16%). 
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Figura 5 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 4.2. 
Maior parte das inquiridas utilizava a marca Nivea (13%), contudo os resultados foram muito 

díspares. 

 

Figura 6 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 4.3. 
Maior parte das inquiridas comprava na Farmácia (46%) os seus produtos de limpeza, seguido do 

Supermercado (20%) e do Centro Estético (20%). 
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Figura 7 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 5. 
Maior parte das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no rosto (89%). 

 

Figura 8 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 5.1. 
Maior parte das inquiridas utilizava como produto de cosmética no rosto creme de dia (36%), seguido 

de protetor solar (28%) e creme hidratante (20%). 
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Figura 9 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 5.2. 
Maior parte das inquiridas comprava a marca Mylabel (15%), mas os resultados foram bastante 

díspares. 

 

Figura 10 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 
5.3. Maior parte das inquiridas comprava na Farmácia (53%) os seus produtos de cosmética de rosto, 

seguido do Supermercado (23%) e da Revendedora (18%). 
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Figura 11 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 6. 

Maior parte das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no corpo (84%). 

 

Figura 12 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 
6.1. Maior parte das inquiridas utilizava creme hidratante no corpo (94%). 
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Figura 13 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 
6.2. Maior parte das inquiridas utilizava a marca Nivea (17%) ou a marca Eucerin (17%), seguido da 

marca Uriage (12%), contudo os resultados também foram bastante díspares. 

 

Figura 14 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 25 - 40 anos à pergunta 
6.3. Maior parte das inquiridas comprava no Supermercado (50%) os seus produtos de cosmética de 

corpo, seguido da Farmácia (38%). 
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Anexo IV – Resultados da Faixa Etária dos 40 aos 55 anos, Sexo 

Feminino  

 

Figura 15 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 3. 

Maior parte das inquiridas tinham uma pele seca (38%), seguida de pele mista (33%) e normal (17%). 

 

Figura 16 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 4. 

Maior parte das inquiridas não tinham um hábito diário de limpeza do rosto (71%). 

 

Figura 17 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
4.1. Maior parte das inquiridas utilizava como produto de limpeza a Água Micelar (57%). 
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Figura 18 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
4.2. Maior parte das inquiridas desconhecia a marca que utilizava (29%). 

 

Figura 19 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
4.3. Maior parte das inquiridas comprava na Farmácia (43%) ou no Supermercado (43%) os seus 

produtos de limpeza. 

 

Figura 20 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 5. 

Maior parte das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no rosto (87%). 
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Figura 21 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
5.1. Maior parte das inquiridas utilizava como produto de cosmética no rosto creme de dia (59%), 

seguido de protetor solar (18%) e creme hidratante (15%). 

 

Figura 22 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
5.2. Maior parte das inquiridas comprava a marca Nivea (18%) ou a marca Uriage (18%), mas os 

resultados foram bastante díspares. 
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Figura 23 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
5.3. Maior parte das inquiridas comprava na Farmácia (54%) os seus produtos de cosmética de rosto, 

seguido da Revendedora (29%) e do Supermercado (25%). 

 

Figura 24 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 6. 
Maior parte das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no corpo (58%), contudo uma parte 

bastante significativa não utilizava nenhum produto. 
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Figura 25 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
6.2. Maior parte das inquiridas utilizava a marca Nivea (22%) ou desconhecia a marca que utilizava 

(22%). Contudo os resultados também foram bastante díspares. 

 

Figura 26 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 40 - 55 anos à pergunta 
6.3. Maior parte das inquiridas comprava no Supermercado (50%) os seus produtos de cosmética de 

corpo, seguido da Farmácia (22%). 
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Anexo V – Resultados da Faixa Etária dos 55 aos 70 anos, Sexo 

Feminino  
 

 

Figura 27 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 3. 

Maior parte das inquiridas tinham uma pele mista (36%) ou seca (36%). 

 

Figura 28 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 4. 

Maior parte das inquiridas não tinham um hábito diário de limpeza do rosto (86%). 

 

Figura 29 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 5. 
Maior parte das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no rosto (93%). 
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Figura 30 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
5.1. Maior parte das inquiridas utilizava como produto de cosmética no rosto creme hidratante (67%), 

seguido de creme de dia (20%). 

 

Figura 31 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
5.2. Maior parte das inquiridas comprava a marca Nivea (50%). 

 

Figura 32 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
5.3. Maior parte das inquiridas comprava no Supermercado (57%) os seus produtos de cosmética de 

rosto, seguido da Farmácia (29%). 
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Figura 33 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 6. 

Maior parte das inquiridas utilizava outros produtos de cosmética no corpo (64%). 

 

Figura 34 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
6.2. Maior parte das inquiridas utilizava a marca Nivea (45%) ou desconhecia qual a marca que 

utilizava (22%). 

 

Figura 35 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
6.3. Maior parte das inquiridas comprava no Supermercado (56%) os seus produtos de cosmética de 

corpo. 
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Anexo VI – Resultados da Faixa Etária dos 55 aos 70 anos, Sexo 

Masculino  

 

Figura 36 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 3. 
Maior parte dos inquiridos tinham uma pele seca (40%), seguida de pele oleosa (20%) ou 

desconheciam (20%). 

 

Figura 37 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 5. 
50% dos inquiridos utilizava outros produtos de cosmética no rosto, contudo 50% não utilizava 

nenhum produto. 

 

Figura 38 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
5.1. Maior parte das inquiridos utilizava como produto de cosmética no rosto After Shave (60%). 
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Figura 39 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
5.2. Maior parte das inquiridas comprava a marca Nivea (60%). 

 

Figura 40 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 
5.3. Maior parte dos inquiridos comprava no Supermercado (80%) os seus produtos de cosmética de 

rosto, seguido da Farmácia (20%). 

 

Figura 41 - Gráfico representativo das respostas da faixa etária dos 55 - 70 anos à pergunta 6. 

Maior parte dos inquiridos não utilizava outros produtos de cosmética no corpo (90%). 
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Anexo VII – Causas da Obstipação Secundária 

 

Tabela 2- Causas da obstipação secundária. [5] Nesta estão descritos alguns exemplos das 
causas da obstipação secundária. 

Causas Exemplos 

Orgânica Cancro colo-retal, massa extraintestinal, estenose pós-

inflamatória, isquémica ou cirúrgica. 

Endócrina ou 

Metabólica 

Diabetes Mellitus, hipotiroidismo, hipercalcemia, insuficiência 

renal crónica, gravidez 

Neurológica Lesão medular, doença de Parkinson, paraplegia, esclerose 

múltipla, neuropatia autonómica, doença de Hirschsprung, 

pseudo-obstrução intestinal crónica 

Ano-retal Fissura anal, estenoses anais, doença inflamatória intestinal, 

proctite. 

Medicamentos Opióides, antihipertensores, antidepressivos tricíclicos, 

preparações d ferro, antiepiléticos, antiparkinsónicos 

(anticolinérgicos ou dopaminérgicos) 

Dieta ou estilo de 

vida 

Dieta com baixo teor em fibras, baixo consumo de água, estilo de 

vida sedentário. 
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Anexo VIII – Escala de Bristol 

 

 

Figura 42- Escala de Bristol. Nesta figura estão exemplificados os sete grupos de formas de fezes. 
A Escala de Bristol é facilmente compreendida pelos doentes, permitindo-lhes reconhecer e 

classificar o seu tipo de fezes, sendo um indicador rápido e fidedigno do tempo de trânsito intestinal. 
Adaptada [56] 
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Anexo IX – Guia de Decisão na Obstipação no Adulto 
 

 

Figura 43 - Guia de decisão na obstipação no adulto. Estão descritos os diferentes passos para a 
melhor escolha do tipo de laxante a aconselhar, bem como os critérios de diagnóstico e as medidas 

não farmacológicas. [7,9,14,22,36,37] 
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Anexo X – Tabela Resumo das Diferentes Marcas de Laxantes na 

Farmácia 
 

 

Figura 44 – A. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades.  
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Figura 44 – B. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades. 
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Figura 44 – C. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades. 

 

 

 



 

67 
 

 

Figura 44 – D. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades. 
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Figura 44 – E. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades.  
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Figura 44 – F. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades.  
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Figura 44 – G. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades. 
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Figura 44 – H. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades.  
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Figura 44 – I. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades.  
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Figura 44 – J. Tabela Resumo das Marcas de Laxantes existentes na Farmácia. Nela encontram-

se descritos o grupo farmacoterapêutico, a substância ativa e mecanismo de ação, os produtos, a 

posologia e as contraindicações, interações e incompatibilidades.  
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Anexo XI – Incidência e Mortalidade do Cancro da Próstata 

 
Figura 45- Incidência e Mortalidade do Cancro da Próstata nas Regiões do Mundo. [10] Nesta 

imagem são apresentadas a incidência e a mortalidade pelas diferentes regiões do mundo, sendo 

que a maior taxa de incidência é nos EUA e Europa e a maior taxa de mortalidade é em África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

75 
 

Anexo XII – Caderno de Saúde 
 

 

Figura 46- Contracapa (página 8) e capa (página 1) do caderno de Saúde. 
 

 

Figura 47- Introdução e descrição da próstata (página 2); Descrição dos sintomas do cancro da 
próstata e alerta (página 7) do caderno de Saúde. 
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Figura 48- Descrição do cancro da próstata (página 6); Descrição da HBP (página 3) do 
caderno de Saúde. 

 

 

Figura 49- Explicação da HBP (continuação) e incidência (página 4); Descrição dos sintomas e 
tratamento da HBP (página 5) do caderno de Saúde
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Resumo 

 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no estágio 

profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, no Hospital 

Privado da Boa Nova, pertencente ao grupo Trofa Saúde Hospital, em Matosinhos.  

O estágio representa a etapa final do curso e teve a duração de mês e meio, 

de janeiro a fevereiro de 2019, e visava garantir uma formação adequada ao 

exercício farmacêutico em Farmácia Hospitalar, sendo este o primeiro contacto com 

a realidade profissional. O objetivo era adquirir conhecimentos de natureza prática, 

através do contacto com diferentes realidades profissionais nesta área e colocar em 

prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante os cinco anos de curso.  

Este relatório começa por abordar o Hospital Privado da Boa Nova, os seus 

Serviços Farmacêuticos e o papel do Farmacêutico no contexto hospitalar. Aborda e 

detalha os diferentes setores do Circuito do Medicamento, focando as tarefas onde o 

farmacêutico hospitalar tem especial intervenção. Refere também os diferentes 

Sistemas de Distribuição de medicamentos, terminando com a parte referente à 

Farmacotecnia do medicamento. 
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1. Trofa Saúde Hospital 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é a marca descendente natural da Casa de Saúde da 

Trofa nascida em 1999. O Trofa Saúde Hospital (TSH) assume-se como um projeto global 

de saúde, integrando uma vasta rede de Unidades Hospitalares. O seu principal objetivo é 

melhorar a forma de cuidar dos seus clientes, proporcionando-lhes cuidados de 

proximidade. [1] 

O TSH é já uma referência a nível nacional e dispõe de um dos melhores corpos 

clínicos, capaz de garantir um serviço de acordo com os padrões mais atuais da medicina 

moderna. [1] 

As instalações das suas unidades obedecem a um moderno conceito de design, 

arquitetura e engenharia hospitalar, expressas em infraestruturas funcionais, seguras e 

confortáveis proporcionando um ambiente natural mais próximo do seu viver. O atendimento 

é personalizado e o serviço eficiente. [1] 

O TSH detém uma rede integrada de hospitais privados, já servindo uma população 

superior a 2,5 milhões de habitantes, com particular enfoque no Norte do País, pretendendo 

reforçar igualmente o objetivo de se tornar uma referência no setor. [1] 

Cada nova Unidade de Saúde do TSH disponibiliza Serviços de Urgência de Adultos 

e Pediátrica 24 horas, Blocos Operatórios, Unidades de Neonatologia 24 horas, 

Maternidades com várias salas de parto; Medicina Física e Reabilitação, Consultas Externas 

com mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto de diversos Meios Complementares 

de Diagnóstico [1]. 

O TSH tem como missão a prestação de cuidados de saúde personalizados e 

de excelência, globais e compreensivos, dentro de uma cadeia de saúde. Estes cuidados 

passam pela prevenção, educação, proteção, tratamento da doença, 

reabilitação e assistência técnica especializada, em ambiente institucional, ambulatório, 

urgência e domicílio. [2] 

Tem como visão construir um grupo privado dotado de uma excelente Rede Nacional 

Integrada, assumindo-se como uma referência nacional e europeia no setor da Saúde e 

Bem-Estar. [2] 

 Tem como valores: a Transparência, Lealdade e Confidencialidade com o cliente, 

nos processos inerentes à sua gestão, promoção e desenvolvimento; Orientar a nossa ação 

com Respeito pelos valores de vida humana, pelo exercício da Ética e 

da Deontologia Profissional, estando sempre o cliente em primeiro lugar; Orientação para o 

mercado promovendo a Satisfação e Fidelização do cliente; Motivação dos 

colaboradores, criando condições para o sucesso das organizações, valorizando as 
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pessoas; Criação de Valor, melhorando continuamente o desempenho e reconhecendo o 

mérito na avaliação dos stakeholders; Responsabilidade, respeitando princípios 

de Desenvolvimento Económico, Social e Ambiental. [2] 

 

1.1. Organização e serviços do Grupo Trofa Saúde 

O GTS é detentor de vários hospitais, sendo estes o Hospital Privado de Alfena e 

Valongo (HPAV), o Hospital Privado Braga Centro (HPBC), o Hospital Privado de Braga 

(HPB), o Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital de Dia de São João da Madeira 

(HDSJM), o Hospital de Dia de Guimarães (HDG), o Hospital Privado da Boa Nova 

(HPBN), o Hospital de Dia da Maia (HDM), o Hospital Privado Senhor do Bonfim (HPSB), 

Hospital de Dia de Loures (HDL), o Hospital Privado da Trofa (HPT), o Hospital de Dia 

de Famalicão (HDF), o Hospital Privado de Vila Real (HPVR). 

 

1.2. Hospital Privado da Boa Nova 

O Trofa Saúde Hospital em Matosinhos assume-se como a unidade do setor 

privado no Norte do País mais experiente a garantir total segurança 365 dias/ano na 

assistência à mãe e ao recém-nascido. [3] 

Apesar deste enfoque, esta unidade assegura uma oferta alargada e 

multidisciplinar a toda a população nas diversas especialidades médico-cirúrgicas. [3] 

O seu serviço de Urgência 24h/365 dias, com nove especialidades integradas, 

aliado a uma oferta permanente de Cuidados Intensivos Neonatais e Adultos constitui 

um fator único e diferenciador no panorama da saúde privada da região Norte do País. 

O Trofa Saúde Hospital em Matosinhos posiciona-se como uma organização de 

confiança alicerçando-se numa equipa experiente liderada pelo Dr. Bento Bonifácio 

(Diretor Clínico) e Dr. Ricardo Rodrigues (Administrador) [3]. 

Fica bem situado, com uma vista agradável para o mar. Está instalado na Rua 

Armando Vaz, 225, em Perafita, Matosinhos. Possui um parque de estacionamento 

gratuito e tem bons acessos, ficando a poucos minutos das autoestradas A28 e A41. 

  

2. O papel do Farmacêutico Hospitalar 

O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa multidisciplinar de saúde que 

trabalha nos hospitais, estando diretamente envolvido na aquisição e boa gestão de 

medicamentos, na sua preparação e distribuição pelos blocos e enfermarias, gerando a 

informação de natureza clínica, científica ou financeira que o sistema carece, especialmente 

na avaliação da inovação terapêutica e monitorização dos ensaios clínicos. Os diretores 
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técnicos das farmácias hospitalares são farmacêuticos que desenvolveram competências 

nas várias fases do circuito de medicamento no hospital e que assumem liderança e elevada 

responsabilidade na terapêutica que é administrada aos doentes [4]. 

 

3. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares têm por objeto o conjunto de atividades 

farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, que são 

designadas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. A direção dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar. Os Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra 

as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino 

[5]. 

O GTS possui um Serviço Farmacêutico integrado, partindo a distribuição dos 

produtos farmacêuticos de uma Farmácia Central, presente no HPAV, para todas as 

Unidades Hospitalares, como está representado na figura 1. A Farmácia Central do GTS 

está certificada pelo INFARMED na sua qualidade de distribuidora. Os Serviços 

Farmacêuticos (SF) dos Hospitais de Dia, não existindo uma estrutura de suporte no local, 

são assegurados pelo HPT, HPBN, HPG, HPSB e HPB respetivos ao HDF, HDM, HDSJM, 

HDL e HDG. A Direção Técnica da Farmácia Central assim como a coordenação dos 

diversos Serviços Farmacêuticos está a cargo da Dr.ª Patrícia Moura, estando a Direção 

Técnica do HPBN a cargo do Dr. André Azevedo.  
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4. Serviços Farmacêuticos do HPBN 

Os SF do HPBN localizam-se no Piso -1, em comum com os serviços de 

Oftalmologia, o Bloco Operatório, Endoscopia, Esterilização, Bloco de Partos e Neonatologia 

e Hemodinâmica.  

Possuem um horário de funcionamento de segunda a sexta das 9h às 18h, com uma 

hora de almoço entre as 13 horas e as 14 horas. Caso seja necessário medicamentos ou 

outros produtos farmacêuticos depois do horário de funcionamento ou durante o fim-de-

semana e feriados estes podem ser levantados pelos enfermeiros ou por outro pessoal 

autorizado, mediante o preenchimento de um impresso presente à entrada da farmácia. 

Qualquer assunto que requeira a presença ou consulta de um farmacêutico, depois do 

horário de funcionamento, a mesma é da responsabilidade da Dr.ª Patrícia Moura. 

Os recursos humanos do HPBN são constituídos pelo Dr. André Azevedo.  

A cargo dos SF do HPBN ficam a distribuição de medicamentos pelos vários 

Serviços Clínicos da Unidade Hospitalar e do HDM, a gestão do stock, controlo e 

distribuição de psicotrópicos, estupefacientes e hemoderivados, o controlo dos prazos de 

validade, o controlo da temperatura e humidade de armazenamento, o controlo dos gases 

medicinais, a receção e conferência de produtos farmacêuticos, a encomenda á Farmácia 

Central de produtos farmacêuticos a ser realizada semanalmente, a articulação com os 

vários serviços. Tudo isto segue um cronograma semanal detalhado na tabela 1. 

 

Farmácia Central (HPAV) 

Diretora Técnica: Dra. Patrícia Moura 

Técnico auxiliar: José 

Técnica auxiliar Iolanda Silva 

Dra. Ana Esteves 

SF HPBN/ 

HDM 

Dr. André 
Azevedo 

SF HPAV 

Dra. Ana 
Araújo  

SF HPB/ 

HDG 

Dra. Rita 
Lima 

SF HPG/ 
HDSJM 

Dra. Nádia 
Varela  

SF 
HPT/HDF 

Dra. 
Alexandra 
Carvalho 

SF HPSB/ 
HDL 

Dr. Ricardo 
Carvalho 

SF HPBC 

Dra. 
Alexandra 

Vale  

SF HPVR 

Dra. 
Liliana 

Esteves  

Figura 1- Organização dos SF do GTS. Cada unidade hospitalar tem um farmacêutico como Diretor Técnico, sendo 
que a coordenação dos SF de cada unidade hospitalar como a Direção Técnica da Farmácia Central fica a cargo da Dra. 

Patrícia Moura.  
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Tabela 1- Cronograma semanal dos SF do HPBN. Descrição detalhada das tarefas diárias 
e por dias dos SF do HPBN. 

Diário Manhã: 

 Débitos da medicação levantada fora do horário de funcionamento;  

 Validar prescrições médicas; 

 Receção de encomendas e satisfação de pedidos dos SF de outros hospitais 

do GTS. 

 

Tarde: 

 Validar prescrições médicas; 

 Preparar e debitar a Dose Individual de Medicação. 

 

Segunda Manhã: 

 Debitar a Dose Individual de Medicação do fim-de-semana segundo as altas 

clínicas;  

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos, soros e embalagens vazias da 

Urgência. 

 

Tarde: 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos e embalagens vazias dos 

Internamentos; 

 Satisfazer pedido de soros do Bloco Operatório e Endoscopia. 

 

Terça Manhã: 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos do Bloco Operatório; 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos da Endoscopia. 

 

Tarde: 

 Satisfazer pedido do HDM; 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos, soros e embalagens vazias do 

Bloco de Partos e da Neonatologia. 

 

Quarta Manhã: 

 Gerar kits para o Bloco Operatório; 

 Efetuar consumo aos serviços; 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos, soros e embalagens vazias 

dos Internamentos. 
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Tarde: 

 Inventário dos Serviços; 

 Satisfazer pedido de Esterilização e Imagiologia; 

 Satisfazer pedidos das Consultas Externas e da Medicina Dentária.  

 

Quinta Manhã: 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos, soros e embalagens vazias da 

Urgência; 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos do Bloco Operatório e da 

Endoscopia. 

 

Tarde: 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos da Hemodinâmica. 

 

Sexta  Manhã: 

 Gerar e satisfazer pedidos de medicamentos, soros e embalagens vazias 

dos Internamentos; 

 Fazer encomenda semanal à Farmácia Central. 

 

Tarde: 

 Preparar a Dose Individual de Medicação para sexta e fim-de-semana; 

 Debitar a Dose Individual de Medicação referente unicamente a sexta; 

 Satisfazer pedidos da Imagiologia. 

 

 

As compras de produtos para distribuição e uso pelos Serviços Farmacêuticos, está 

a cargo do Departamento de Compras do GTS, passível de posterior aprovação pela 

Direção Técnica – Dr.ª Patrícia Moura. 

 

5. Sistema Informático de Gestão Hospitalar 

O HPBN está dotado de um conjunto de programas informáticos de modo a facilitar a 

comunicação, rede de distribuição e controlo dos medicamentos. Para esse efeito, os 

Serviços Farmacêuticos utilizam o CPC/HS da Glintt. Este sistema, nomeadamente o 

CPC/HS – Farmácia/Logística Hospitalar, permite a gestão de stock, distribuição unitária e 

standard, acerto de existências entre outras funções com vista à gestão e ao funcionamento 

do circuito do medicamento no Hospital. 
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Para além deste sistema, os SF utilizam o PHC2014 para receção e gestão de 

encomendas e para emitir as correspondentes guias de transporte e um sistema de Intranet 

por forma a que os SF possam fazer o pedido de consumíveis à Farmácia Central e no qual 

esta última faz o pedido de encomenda geral e dá posteriormente a sua entrada. 

 

6. Circuito do medicamento 

6.1. Gestão e aquisição 

Aos SF locais recai a responsabilidade de fazer um pedido semanal à Farmácia 

Central, à sexta-feira, baseado no stock pré-definido e tendo em conta as necessidades 

previstas para a semana seguinte. Na Farmácia Central, a Diretora Técnica analisa os 

pedidos e faz um pedido geral via intranet até às 12h00 de segunda para o 

Departamento de Compras, que o reenvia para os fornecedores necessários num prazo 

de 24 horas. 

Aquando da receção dos medicamentos no Serviço de Aprovisionamento, os SF 

da Farmácia Central reembalam e etiquetam quando necessário os medicamentos, dão 

entrada das guias nos produtos no sistema informático (PHC), fazem a sua triagem e 

distribuição pelas várias Unidades Hospitalares do GTS e satisfazem o pedido no 

sistema intranet, sendo a encomenda entregue pelo serviço de transportes do GTS [6]. 

 

6.2. Circuitos Especiais de Aquisição de Medicamentos 

6.2.1. Hemoderivados 

Os hemoderivados, por serem produtos derivados do plasma humano, 

possuem risco biológico, exigindo assim, um circuito especial já que são passíveis de 

constituírem veículos responsáveis pela transmissão de certas doenças infeciosas 

via sanguínea. 

Na aquisição de produtos derivados do plasma humano é exigido um controlo 

acrescido, o que implica que antes de serem fornecidos são submetidos a um estudo 

analítico para despiste de possíveis doenças transmissíveis. O boletim de análise é 

remetido ao INFARMED que emite o certificado de aprovação que acompanha o 

produto, tornando legal a sua comercialização. 

A receção de produtos derivados do sangue humano vem acompanhada de 

guia de transporte, assim como do respetivo certificado de aprovação do INFARMED 

que é arquivado em dossier próprio (Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

– CAUL) [7]. 
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6.2.2. Estupefacientes e psicotrópicos 

A encomenda de medicamentos benzodiazepinas, psicotrópicos e 

estupefacientes é realizada de forma mensal, na primeira semana de cada mês, 

segundo stocks ideais previamente definidos pelo farmacêutico diretor técnico de 

cada unidade consoante os consumos mensais dos mesmos. Este pedido é feito 

informaticamente, sendo de seguida preenchido o anexo VII (Modelo nº1506) da 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM), no qual consta todos os medicamentos 

que serão encomendados para esse mês. A numeração do anexo VII é feita de 

forma subsequente e os medicamentos são requisitados a G.H.T. – Serviços 

(Armazém de Distribuição Central do grupo TSH). Após descrição de cada 

medicamento com código interno, forma farmacêutica, dosagem e quantidade 

pedida, o Diretor Técnico ou farmacêutico responsável assina a requisição e coloca o 

número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, carimbando o original e o 

duplicado com o carimbo da unidade em questão. Por uma questão de controlo, é 

fotocopiado o Anexo e arquivado até receção do original nos SF em local destinado 

para o mesmo. 

No momento da receção de psicotrópicos e estupefacientes, o diretor técnico 

ou farmacêutico responsável deve conferir as quantidades recebidas de cada 

medicamento, com as quantidades descritas no anexo VII e na guia de transferência, 

de forma a comprovar o correto envio das mesmas. De seguida, deve registar em 

ficheiro próprio (ficheiro Excel) todas as entradas (compras) deste fármacos (a cor 

vermelha) na data em questão, colocando no local apropriado a sua rubrica e, 

finalmente, a quantidade atual de cada medicamento. Após este registo, o diretor 

técnico ou farmacêutico responsável deverá confirmar fisicamente os stocks de 

forma a compará-los com os stocks atuais. 

Trimestralmente, o diretor técnico de cada unidade deve reportar ao 

INFARMED a relação dos estupefacientes utilizados em tratamento médico, de 

acordo com o Anexo X. Anualmente, o diretor técnico de cada unidade deve reportar 

ao INFARMED o registo das entradas e saídas dos medicamentos contendo 

substâncias incluídas nas tabelas I, II e IV, de acordo com o Anexo IV, com a 

inclusão da identificação do medicamento incluindo o número de registo e devem ser 

mencionados os totais das substâncias ou preparações armazenadas e as utilizadas 

durante o ano, bem como qualquer diferença, para mais ou menos, relativamente 

aos correspondentes registos anteriores [8]. 
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6.2.3. Medicamentos de Autorização de utilização excecional  

No caso de medicamentos que necessitam de autorização de utilização 

excecional (AUE), nomeadamente por não terem AIM registada em Portugal, o 

diretor dos SF deve solicitar ao INFARMED uma AUE por forma a utilizar o 

medicamento em questão, sendo que este pedido deve ficar arquivado por um 

período não inferior a 5 anos. O INFARMED envia a respetiva AUE que tem validade 

de três anos.  

 

6.3. Receção de encomendas 

Todos os dias são rececionadas encomendas, que vêm pelo motorista do GTS 

da Farmácia Central sediada no HPAV. Contudo alguns produtos, como os soros e o 

paracetamol 1000 mg IV são entregues diretamente na farmácia do HPBN. A partir da 

guia de encomenda é confirmado se todos os produtos que constavam na guia 

chegaram à farmácia e posteriormente esses produtos são arrumados. 

 

6.4. Armazenamento 

6.4.1. Regras de Armazenamento Base 

O armazenamento dos medicamentos é feito de acordo com as condições 

intrínsecas de luminosidade, humidade e temperatura. 

No HPBN o armazenamento é feito por ordem alfabética, segundo o princípio 

“fist expired, firs out”, existindo áreas destinadas aos comprimidos, ampolas, soros, 

oftálmicos, soluções orais, pomadas, voláteis, estupefacientes e medicamentos 

termolábeis. O armazenamento destes dois últimos será aprofundado a seguir.  

O controlo de prazos de validade é feito no início de cada mês, através da 

consulta de um ficheiro Excel contendo, de forma organizada, os medicamentos ou 

produtos farmacêuticos cuja validade acaba no mês correspondente, estando o 

mesmo ficheiro preparado para o ano vigente. Todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos com validade inferior a 3 meses são identificados com etiqueta 

“Atenção Prazo de Validade a Terminar”. Os produtos que tiverem expirado o prazo 

são recolhidos e colocados em contentor próprio para a sua destruição, sendo que 

alguns são enviados para o laboratório de origem para a sua substituição por um 

produto novo [9]. 
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6.4.2. Regras de Armazenamento para Produtos Especiais 

As regras abaixo descritas servem para acondicionamento de produtos que, 

por alguma razão física ou química, devem ser armazenados sob condições extra às 

acima referidas. 

Os medicamentos termolábeis são armazenados no frigorífico, existindo um 

sistema de controlo de temperatura e humidade próprio com registo diário. 

Os medicamentos fotossensíveis não têm local próprio, no entanto são 

colocados estrategicamente em locais protegidos da luz e em embalagem própria. 

No caso dos estupefacientes, estes são armazenados por ordem alfabética 

em cofre próprio, com fechadura e código. Este cofre é fechado aquando do 

encerramento dos serviços farmacêuticos, no final do dia e reaberto pelo Diretor dos 

SF no dia seguinte. 

Os carros de emergência estando colocados nos diversos serviços do HPBN, 

estão lacrados e só são utilizados em situações de emergência, sendo o seu 

conteúdo substituído aquando do seu uso ou aquando do término do prazo de 

validade de algum medicamento ou material, sendo novamente lacrados 

posteriormente [9]. 

 

6.5. Controlo de medicamentos (Temperatura e Humidade)  

Os parâmetros de temperatura e humidade são constantemente monitorizados, 

sendo o registo e controlo de responsabilidade do serviço de manutenção. A 

monitorização é constante e compreende os intervalos e limites estabelecidos 

(temperatura ambiente até 25ºC, humidade relativa até 60% e medicamentos 

termoláveis com temperatura entre 2 e 8ºC). No caso de ser detetado um valor fora dos 

limites estabelecidos é emitido um alerta para o serviço de manutenção e SF. Os 

registos detalhados dos termohigrómetros são enviados, semanalmente, pelo serviço de 

manutenção aos SF, sendo posteriormente arquivado no dossier referente. Nestes 

devem constar todos os valores medidos, bem como, o gráfico resumo semanal. Após 

análise do mesmo, todos os picos devem ser justificados e analisados pelos serviços 

farmacêuticos. Esta verificação deve ser evidenciada por data e assinatura do 

farmacêutico responsável e os registos arquivados em pasta própria [9]. 

 

7. Formulário Hospitalar de Medicamentos 

O formulário hospitalar compõe uma lista de medicamentos que podem ser prescritos 

pela equipa de médicos do GTS, por forma a articular as prescrições com as encomendas 
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de medicamentos, facilitando este processo. Esta lista foi elaborada com a colaboração dos 

Diretores dos Serviços Clínicos dos vários hospitais do GTS e da Dr.ª Patrícia Moura. 

Em casos excecionais, caso seja necessária a prescrição de um medicamento que 

não conste do formulário hospitalar, deve ser preenchida uma Justificação de Receituário de 

Medicamento, que deve ser enviada para os Serviços Clínicos para avaliação da premência 

da mesma, sendo, em caso positivo, acrescentada em adenda ao formulário hospitalar em 

vigor. 

 

8. Sistema de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos subdivide-se no tipo de distribuição, clássica e dose 

unitária, existindo condições especiais para estupefacientes e derivados do plasma. 

 

8.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  
O Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) é um 

sistema concebido em vista a suprir as necessidades diárias de cada doente, a partir da 

interpretação da prescrição médica por parte do farmacêutico, sendo que cada unidade 

é identificada segunda a Designação Comum Internacional (DCI), lote e prazo de 

validade.  

O SDIDDU compreende várias etapas. Numa primeira fase é elaborada uma 

prescrição médica via CPC (Programa informático hospitalar instalado nos serviços 

farmacêuticos) pelo médico responsável pelo doente em questão, que é enviada para o 

farmacêutico. Nesse ponto, este último interpreta a prescrição médica e elabora um perfil 

farmacoterapêutico, sendo da sua índole a comunicação com o médico por forma a 

esclarecer qualquer inconformidade na prescrição e adaptá-la segundo as conclusões 

obtidas. 

Após os passos anteriores, cabe ao farmacêutico validar a prescrição e preparar 

a dose individual da terapêutica para cada doente, assim como a entrega dos módulos 

com gavetas individualizadas e identificadas por doente nos serviços de Internamento, 

articulando com o enfermeiro responsável, e conferindo os módulos da dose unitária 

tendo em conta a folha de cardex. Todas as inconformidades são registadas no modelo 

de Não Conformidade / evento adverso.  

Por último, verificando-se que a dose unitária está de acordo com a prescrição 

médica, o enfermeiro rubrica a guia por forma a assumir a responsabilidade pela mesma 

[10].  
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8.2. Distribuição clássica 

A distribuição clássica compreende o fornecimento a um ou vários Serviços 

Clínicos, de modo a manter um stock previamente estabelecido e numa frequência 

acordada. No HPBN a reposição de stock está a cargo dos SF e é acordada com o 

enfermeiro responsável pelo serviço em questão, sendo estes o Bloco Operatório, a 

Gastroenterologia, a Hemodinâmica, a Fisioterapia, a Imagiologia, o Internamento, a 

Urgência e os restantes serviços de consultas [10]. 

 

8.3. Controlo de Stocks nos Serviços 

O controlo do stock de medicamentos nos serviços é feito de preferência 

semanalmente, se bem que o intervalo temporal entre os controlos varia com o tempo 

disponível para o efeito durante o dia. Os serviços de urgência e de internamento são 

aqueles em que o mesmo é feito mais frequentemente, pela tendência a haver uma 

maior disparidade entre o stock real e o informático. Posteriormente, o stock é corrigido, 

fazendo-se acertos se possível ou apresentando a quebra do produto em questão na 

falta de débito do mesmo. 

 

8.4. Distribuição em ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório possibilita a dispensa 

de fármacos a doentes que não estejam internados, permitindo assim a redução dos 

custos diretamente associados ao internamento.  

No HPBN, os doentes com patologias específicas que vão desde cancro da 

próstata, cancro da mama, cancro do pulmão e fibrose quistica, usufruem deste serviço 

[11].  

O médico prescreve o medicamento e faz chegar ao farmacêutico a respetiva 

receita. O farmacêutico na posse da receita encomenda o fármaco respetivo. Quando o 

medicamento chega ao hospital, o farmacêutico liga para o doente de modo a avisá-lo 

que pode ir levantá-lo. Este processo é repetido normalmente todos os meses pois cada 

embalagem só dá para cerca de um mês de tratamento. 

 

8.5. “Mala cardíaca” 

A mala cardíaca é preparada anteriormente a uma cirurgia cardiotoráxica, por 

forma a ser utilizada em caso de complicações que possam ocorrer durante estas 

cirurgias. Para isso, é seguida uma lista em numerário de fármacos necessários que são 
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colocados na mesma e levados para o bloco operatório no dia anterior ou na manhã do 

dia da cirurgia [12]. 

 

8.6. Distribuição de estupefacientes 

Os Serviços no HPBN apresentam um stock pré-definido de estupefacientes e 

psicotrópicos estabelecido entre o Responsável pelo Serviço e o Farmacêutico. Como se 

trata de um tipo de medicamento sujeito a controlo especial, o mesmo tem que ser, 

aquando da sua administração registado num impresso para o efeito, Anexo X (modelo 

nº1509 do INCM). Nesse modelo, o enfermeiro responsável pela administração do 

estupefaciente regista o nome do doente, o nome do medicamento segunda a DCI, a 

sua dosagem e o serviço onde foi utilizado, sendo posteriormente rubricado pelo mesmo 

e pelo médico responsável do serviço e enviado para os SF.  

Após a receção deste impresso, o farmacêutico verifica a sua conformidade e 

valida a quantidade administrada de forma a repor o stock no serviço em questão, sendo 

assinado pelo mesmo. Este controlo também é feito informaticamente em modelo Excel, 

para controlo do INFARMED.  

A transferência do stock é feita informaticamente via CPC e o impresso é enviado 

com um duplicado por forma a ser assinado pelo enfermeiro aquando da receção, 

ficando este com o duplicado e sendo o original arquivado na pasta correspondente 

localizada nos SF [8]. 

 

8.7. Distribuição de Hemoderivados 

A requisição, distribuição e administração destes produtos sujeitos a um controlo 

especial é feita no modelo n.º 1804 do INCM constituído por 2 vias, em que a Via 

Farmácia (original) é arquivada nos SF em dossier devidamente identificado e por ordem 

de requisição, e a Via Serviço (duplicado) é cedida ao Serviço Clínico requisitante, sendo 

anexado ao processo clinico do doente, por um enfermeiro. Cada requisição diz respeito 

apenas a um tipo de produto e destina-se exclusivamente a um doente, devendo ser 

preenchida por um médico, um farmacêutico e um enfermeiro da seguinte forma: 

 Médico (quadro A e B): Nome, forma farmacêutica e via administração do 

hemoderivado; Dose/Frequência; Duração do tratamento; Justificação clínica 

para o pedido; Nome, número da ordem ou vinheta e assinatura do médico; 

Data de requisição; Identificação do doente; Serviço requisitante. 

 Farmacêutico (quadro C): Numeração sequencial da requisição; Nome e dose 

do produto; Quantidade dispensada; Número de lote; Laboratório de origem; 
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Número de certificado do INFARMED; Nome e número mecanográfico; Data 

de envio. 

 Enfermeiro (quadro C e D): Nome, número mecanográfico e data de 

recebimento; Registo de administração: data, hemoderivado/dose, 

quantidade, lote/laboratório de origem e assinatura/número mecanográfico. 

Após preenchimento do modelo n.º1804 pelo médico e pelo farmacêutico, o 

hemoderivado é enviado ao Serviço Clínico requisitante, sendo feita uma cópia do 

modelo que fica preservada em dossier próprio até que retorne aos Serviços 

Farmacêuticos a Via Farmácia, devidamente assinada pelo enfermeiro, sendo 

arquivada por um período de 5 anos. 

Todo este processo tem como principal objetivo facilitar a rastreabilidade dos 

produtos no caso de deteção de doenças infeciosas e um maior controlo da sua 

administração [7].  

 

9. Sugamadex 

O Sugamadex consiste numa ciclodextrina modificada que é utilizada para reverter o 

efeito da anestesia durante ou após uma cirurgia. É primariamente usado para reverter o 

bloqueio neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio. O seu elevado custo, 

leva a que a sua utilização seja controlada. Como tal é necessário, para a sua utilização, o 

preenchimento de um documento pelo anestesista com vista à justificação do seu uso, que 

posteriormente é armazenado nos SF do HPBN [13]. 

 

10. Gases medicinais 

No GTS os gases medicinais primariamente usados são o oxigénio e o protóxido de 

azoto, utilizados com fins de anestesia, terapia de inalação ou para diagnóstico. Devido à 

sua natureza, estes não são armazenados nos SF, sendo apenas as guias dos respetivos 

gases arquivadas em dossiê específico. As encomendas dos gases medicinais são feitas 

pelo departamento de manutenção, estando este também responsável pela manutenção dos 

equipamentos para o seu uso [14]. 

 

11. Farmacotecnia 

A preparação de medicamentos manipulados e citotóxicos, por uma questão de 

centralidade e porque a necessidade dos mesmos nos Hospitais do GTS é reduzida em 

comparação com, por exemplo, a rede pública de hospitais, é feita nos SF do HPAV. De 
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outro modo, a preparação de produtos estéreis não é feita no GTS, encomendando-se 

bolsas de nutrição parentérica quando necessário, pois a aditivação de bolsas de nutrição 

parentérica implica a utilização de técnica asséptica, em câmara de fluxo laminar horizontal, 

que não existe na Farmácia Central do GTS. 

 

11.1. Medicamentos Manipulados 

A preparação de medicamentos manipulados é feita nos SF do HPAV, sob 

responsabilidade da Farmácia Central para fornecimento dos Hospitais do GTS. Na sua 

maioria, estes manipulados consistem em soluções aquosas de uso externo. As fichas 

de preparação destes manipulados são arquivadas em dossier próprio. 

Cada SF faz os pedidos de manipulados de quinze em quinze dias à terça-feira.   

 

11.2. Medicamentos Citotóxicos 

A preparação de medicamentos citotóxicos é feita numa câmara de fluxo de ar 

laminar vertical, por forma de proteção do farmacêutico aquando da execução do 

protocolo. Para este efeito, localizam-se três salas, uma antecâmera, uma sala cinzenta 

e uma sala de preparação, onde existe um sistema de comunicação com a antecâmera. 

Durante todo este processo são controladas a temperatura, pressão e humidade, assim 

como garantidas a qualidade e higiene de todos os processos. Todos os excedentes 

devem ser levados para inceneração. 

Depois de preparados estes são armazenados em caixa fechada, ao abrigo da 

luz, humidade e/ou refrigerada, conforme as especificações de cada medicamento, 

devidamente identificada com um rótulo de “Atenção Citostáticos” e entregues no HPBN.  

A preparação e distribuição de medicamentos citotóxicos são realizadas de forma 

individualizada, de acordo com os protocolos de tratamento existentes. A preparação de 

um ciclo é realizada imediatamente antes do tratamento do doente, uma vez que estes 

medicamentos têm uma estabilidade reduzida, e apenas é iniciada se estiverem 

reunidas as seguintes condições: Prescrição médica em CPC e validação da realização 

do tratamento, no próprio dia, por parte do farmacêutico e do médico.  

Na validação da prescrição oncológica, o farmacêutico começa por confrontar o 

diagnóstico com o protocolo prescrito. De seguida, são confirmadas as doses dos 

fármacos, calculadas de acordo com a superfície corporal, peso ou função renal do 

doente.  

Após a receção e validação, a medicação do ciclo oncológico, que vem em caixa 

fechada dos SF do HPAV, é entregue diretamente ao enfermeiro do serviço de 
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oncologia, responsável pelo tratamento do doente, assim como a respetiva medicação 

pré e pós terapêutica antineoplásica, separada antecipadamente pelo farmacêutico [15].  

 

11.3. Nutrição Parentérica 

A nutrição parentérica é definida como o fornecimento de nutrientes vitais por via 

endovenosa. A nutrição parentérica torna-se necessária quando não é possível 

administrar os nutrientes por via oral/ entérica.  

As bolsas de alimentação parentérica são habitualmente aditivadas com 

suplementos vitamínicos lipossolúveis e hidrossolúveis e suplementos de minerais 

(oligoelementos). A aditivação de bolsas de nutrição parentérica implica a utilização de 

técnica asséptica, em câmara de fluxo laminar horizontal. Nos serviços clínicos e SF das 

unidades do TSH não estão reunidas estas condições. Desta forma, os suplementos não 

podem ser aditivados às bolsas de nutrição parentérica. A administração deve ser 

realizada por via intravenosa, em paralelo, com a bolsa de nutrição parentérica, de forma 

a garantir a segurança na utilização destes medicamentos. Os suplementos utilizados 

devem ser diluídos em pelo menos 250ml de Cloreto de sódio 0,9% ou Glicose 5%. A 

administração deve ser realizada em paralelo com a bolsa de alimentação parentérica, 

durante o período de administração da mesma [16]. 

 

11.4. Fracionamento, Reembalagem e Etiquetagem 

Quando os fármacos são prescritos em doses inferiores às doses disponíveis no 

Formulário Hospitalar, estes têm de ser fracionados, salvo se caso não seja possível 

devido à sua fórmula farmacêutica (ex. cápsulas) ou se essa informação não constar no 

Resumo das Características do Medicamento. Nos SF do HPBN, os fármacos são 

fracionados e posteriormente reembalados e etiquetados. É feito o registo em dossier 

próprio do medicamento fracionado, o seu lote e a sua data de validade inicial e também 

da nova data de validade atribuída, sendo que esta não pode ser maior que seis meses.  

Antes do fracionamento, o farmacêutico supervisor deve inserir no programa de 

impressão de etiquetas os dados refentes ao medicamento a fracionar: Denominação 

Comum Internacional (DCI); Forma Farmacêutica; Dose inicial; Lote; Validade final 

atribuída; Dose final correspondente à fração; Designação da fração correspondente ao 

medicamento original. Todos estes dados têm obrigatoriamente de constar no rótulo de 

cada embalagem após o fracionamento e reembalagem. 

Após o fracionamento, deve preencher corretamente o registo de fracionamento, 

no qual deve constar: Data de fracionamento; Identificação do medicamento a fracionar 

(DCI, identificação do laboratório, forma farmacêutica, validade original, lote, dose e 
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quantidade a fracionar); Identificação da validade final atribuída; Identificação do 

operador; Identificação do supervisor; Cópia da etiqueta/rótulo do comprimido 

fracionado. A libertação do lote é feita por um farmacêutico que verifica a conformidade 

do produto final com o rótulo e folha de registo [17]. 

Devido a maior parte dos laboratórios fornecerem os medicamentos 

(comprimidos e cápsulas) sem ser na forma de dose unitária e como cada medicamento 

deve ser fornecido ao doente em dose unitária, é necessário proceder-se à 

reembalagem e etiquetagem dos medicamentos. No GTS isto decorre nos SF do HPAV 

sob responsabilidade da Farmácia Central. Após o reembalamento e etiquetagem, estes 

medicamentos são distribuídos a partir da Farmácia Central para os SF do GTS segundo 

o seu pedido semanal. 

Para facilitar o débito da medicação nos serviços de Urgência e Bloco Operatório, 

os medicamentos e produtos farmacêuticos são etiquetados com um código de barras 

que após leitura ótica permite o seu débito direto na conta do utente. Contudo os 

medicamentos e produtos farmacêuticos que tenham um tamanho particularmente 

reduzido e não possam ser etiquetados devido ao comprometimento da visualização do 

prazo de validade e lote, são debitados manualmente.  

 

12. Conclusão 

A experiência no Hospital Privado da Boa Nova neste mês e meio foi muito boa, fui 

muito bem integrada e pude ter acesso a procedimentos e técnicas que nos cinco anos de 

faculdade nunca tinha tido acesso. Pude pôr em prática muito dos meus conhecimentos 

adquiridos na faculdade. Foi uma experiência bastante enriquecedora e aprendi bastante. 

Durante o estágio estive em contacto com o ciclo do medicamento, a validação de 

prescrições médicas, a farmacotecnia, entre outras atividades da responsabilidade do 

farmacêutico. Consegui perceber o quão importante é a profissão do farmacêutico 

hospitalar, e como este é fulcral para que haja uma boa gestão dos SF do hospital e como 

garante uma harmonia em todos os serviços do mesmo.  

Foi com enorme saudade que deixei os SF do HPBN, sendo que no futuro a 

profissão de farmacêutico hospitalar poderá ser uma das minhas saídas profissionais.  
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