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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas visa formar farmacêuticos capazes de 

exercer a sua profissão na plenitude nas mais diversas áreas abrangidas. Ao longo dos cinco anos de 

formação, os estudantes vão adquirindo conhecimentos teóricos que lhes serão essenciais no exercício 

da sua profissão. É no estágio curricular profissionalizante, a etapa que culmina este percurso, que os 

conhecimentos são consolidados e moldados às necessidades percecionadas. Assim, no decorrer do 

estágio, para além dessa consolidação de conhecimentos, adquiri competências relativas ao 

aconselhamento farmacêutico, adaptado a cada utente, à comunicação com os mesmos e à promoção 

da saúde pública através, por exemplo, dos serviços farmacêuticos. Adquiri também outro tipo de 

aptidões relativas à gestão e logística da farmácia comunitária. 

O presente relatório, composto por duas partes, tem como objetivo descrever de forma sucinta 

os conhecimentos teóricos e práticos que adquiri e as atividades desenvolvidas durante o estágio 

curricular em farmácia comunitária, que teve a duração de 4 meses e meio.  

Na primeira parte do relatório, encontra-se descrito o enquadramento legal das farmácias, a 

gestão, organização e logística da Farmácia Moreno, os diferentes produtos de saúde e serviços 

farmacêuticos com os quais tive oportunidade de contactar e ainda as atividades que desenvolvi nos 

diferentes contextos explorados. 

A segunda parte inclui a descrição dos projetos que considerei pertinente desenvolver, 

designadamente a elaboração de um panfleto informativo relativo ao tema “Atividade física”, o 

desenvolvimento de uma formação destinada a crianças do ensino pré-escolar relativa à “Proteção 

solar” e o desenvolvimento de um inquérito, bem como a análise dos resultados obtidos, relativo ao 

tema “Intervenção do farmacêutico sobre a utilização de antidepressores e ansiolíticos”. 
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PARTE A – Descrição das atividades desenvolvidas no âmbito do estágio em 

Farmácia Comunitária  

1. Introdução 

As farmácias comunitárias são entidades essenciais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pela 

elevada competência técnico-científica dos recursos humanos e pela ampla cobertura geográfica que 

apresentam no território nacional, sendo, em muitas zonas, a única estrutura de saúde disponível capaz 

de prestar cuidados de saúde de qualidade. Assim, o farmacêutico comunitário usufrui de uma posição 

privilegiada, constituindo a face mais visível da profissão farmacêutica, dada a proximidade, 

disponibilidade, dedicação e competência que apresentam para com os doentes. Adicionalmente, para 

além da dispensa de medicamentos, as farmácias têm-se centrado cada vez mais no apoio ao cidadão, 

promovendo o uso responsável do medicamento, desenvolvendo serviços farmacêuticos e prestando 

cuidados de saúde essencialmente à comunidade servida pela farmácia [1].  

O meu estágio curricular em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Moreno (FM), entre 

março de 2019 e julho de 2019 e teve como principal objetivo adquirir as aptidões necessárias à prática 

da atividade farmacêutica, bem como consolidar todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo 

do meu percurso académico. O cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio encontra-

se representado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Atividades 

desenvolvidas 
Março Abril Maio Junho Julho 

Gestão em farmácia      

Atendimento      

Serviços farmacêuticos      

Formações      

Projeto I      

Projeto II      

Projeto III      

 

2. Farmácia Moreno 

2.1. Enquadramento, localização e horário de funcionamento 

A FM é a segunda farmácia mais antiga do Porto, sendo por isso, um marco histórico e também 

arquitetónico desta cidade. A FM nasceu em 1804, como Drogaria Félix e Filho e, até à data, passou 

por vários proprietários, sendo que, apenas em 1921, adquiriu o nome que apresenta atualmente. 

A FM localiza-se no Porto, no Largo de S. Domingos, nº 44 e, sendo esta zona considerada 

como o centro histórico desta cidade, a farmácia apresenta uma elevada afluência de turistas. Para 

além disso, é também um local com boa acessibilidade, dada a sua proximidade com diferentes 

estações de transportes públicos, nomeadamente a estação de S. Bento, o que facilita quer o usufruto 

por turistas, quer por pessoas residentes da cidade do Porto.  
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A FM está em funcionamento todos os dias da semana, à exceção de feriados, desde as 09:00 

horas às 21:00 horas. Pontualmente, efetua serviços permanentes, ou seja, está em funcionamento 

desde o horário de abertura até ao horário de encerramento do dia seguinte, de acordo com a escala 

estabelecida pela Administração Regional da Saúde (ARS) que indica a distribuição das farmácias de 

serviço do concelho do Porto. 

2.2. Recursos humanos  

A FM dispõe de uma equipa com cinco farmacêuticos, um técnico de farmácia e um técnico 

auxiliar de farmácia. A direção técnica é assumida pelo Dr. João Almeida, que apresenta como 

principais funções orientar e coordenar a equipa, planear as atividades da farmácia e assegurar a 

implementação do Sistema de Gestão e Qualidade (SGQ). Toda a equipa, tendo presente a 

responsabilidade que a profissão farmacêutica assume na saúde e bem-estar da sociedade, apresenta 

como foco a promoção da saúde, quer através do aconselhamento farmacêutico diário, quer através 

do desenvolvimento de inúmeras atividades, designadamente rastreios, palestras, organização de duas 

caminhadas anuais, entre outras. Assim, através dos conhecimentos, experiências individuais e da 

comunicação e cooperação entre todos os profissionais integrantes da equipa, torna-se possível 

garantir um serviço de qualidade a todos os utentes da FM.  

2.3. Enquadramento do perfil do utente 

O perfil do utente subdivide-se essencialmente em três grupos. Dada a localização da FM, 

referida anteriormente (2.1.) e dado o recente crescimento acentuado do turismo no Porto, um dos 

grupos de utentes engloba os turistas. Este grupo enquadra pessoas de diversas nacionalidades e 

diferentes faixas etárias, o que se traduz em necessidades distintas, sendo, portanto, um grupo 

bastante heterogéneo. Outro grupo prevalente abrange os residentes locais, de idade mais avançada 

e, inevitavelmente, polimedicados. Recorrem ainda à FM trabalhadores da zona, sendo também este 

um conjunto heterogéneo de utentes.   

2.4. Espaço físico e equipamentos 

2.4.1. Espaço exterior 

A FM apresenta no seu exterior uma imponente fachada, que torna esta farmácia um marco 

arquitetónico da cidade do Porto. Esta fachada exibe o símbolo da profissão farmacêutica – a taça de 

Hígia ao centro, que representa a cura, entrelaçada pela serpente, símbolo da sabedoria. A farmácia 

está ainda identificada pelo nome “farmácia” em diferentes idiomas e pelo símbolo da “cruz verde”, 

sendo que um destes símbolos está iluminado durante a noite em situações em que a farmácia é a 

farmácia de serviço, respeitando a legislação vigente [2,3]. A parte exterior possui também duas 

montras, às quais se recorre para publicitar diferentes produtos e promoções ocasionais. No que 

respeita às informações visíveis no exterior da farmácia, refere-se o horário de funcionamento, a 

identificação da direção técnica, os serviços prestados e os respetivos preços e as farmácias escaladas 

em regime de serviço permanente aprovadas pela ARS. A farmácia cumpre, desta forma, a legislação 

em vigor. Relativamente à acessibilidade, a FM cumpre também as condições estabelecidas pela 

legislação [2,3].  

2.4.2. Espaço interior 

A FM subdivide-se em quatro pisos, cada um com diferentes propósitos.  
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No piso 0, encontra-se a zona de atendimento público, que dispõe de quatro balcões individuais 

e de diversos lineares. Nos lineares do lado do público, estão expostos medicamentos veterinários, 

determinados Suplementos Alimentares (SA), Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), 

produtos de higiene oral, existindo também um linear dedicado a produtos que apresentam elevada 

procura pelos turistas. No lado do balcão, estão expostos também SA, produtos destinados a bebés, 

medicamentos homeopáticos, diversos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e 

ainda Dispositivos Médicos (DM). Ainda no piso 0, encontra-se a área de backoffice onde se realiza a 

gestão e receção de encomendas, a gestão de reservas e o armazenamento de Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM), MNSRM e outros produtos de saúde. Possui também um frigorífico 

destinado aos medicamentos que necessitam de armazenamento no frio. Neste piso, localiza-se ainda 

o gabinete de atendimento personalizado, onde se efetua a prestação de primeiros socorros, a 

administração de injetáveis e vacinas e a determinação de parâmetros bioquímicos, nomeadamente a 

medição da glicémia, do colesterol e da pressão arterial (em determinadas situações). Este gabinete 

assegura a comodidade e segurança dos doentes, obrigatório nas farmácias portuguesas [2]. 

Os excedentes de produtos são armazenados no armazém do piso 1. Este piso dispõe também 

de um laboratório onde, por exemplo, se realizam testes à urina, dois gabinetes, onde se realizam as 

consultas de nutrição, osteopatia e podologia, e o museu “Memórias da Pharmácia”. Neste museu, 

estão presentes diversas peças com grande importância tanto para a FM como para a história da 

farmácia em Portugal, nomeadamente um vaso de farmácia, copos para instalação de substâncias 

oculares, entre outras peças carismáticas, e também aparelhos antigos, tais como uma entubadora 

semiautomática e um aparelho de selagem. Destacam-se ainda os diversos cartazes publicitários que 

são consequência do facto da FM ter sido pioneira na representação de produtos internacionais e na 

própria produção de medicamentos, nomeadamente o Calicida Moreno®, utilizado no tratamento de 

calos e verrugas, e o Doce Alívio® utilizado em situações de obstipação, cujas patentes são detidas 

pelas FM e que ainda são vendidos atualmente.  O museu está disponível para visitas, geralmente 

marcadas atempadamente, tendo eu sido responsável por apresentar o museu em diversas ocasiões, 

nomeadamente no Dia Nacional dos Centros Históricos.  

No piso 2, encontra-se um armazém destinado ao armazenamento de material publicitário e de 

material utilizado em atividades desenvolvidas pela farmácia, e os gabinetes da administração. No 

terceiro piso, encontra-se também um gabinete da administração e gestão e a sala de alimentação e 

convívio. Por último, o piso 4 destina-se à realização de reuniões e formações, existindo um espaço 

próprio para a ocorrência das mesmas.  

À exceção do piso 0, todos os pisos dispõem de instalações sanitárias.  

3. Fontes de informação 

O Sifarma®2000, dada a sua rapidez e facilidade de acesso, é a fonte de informação a que mais 

se recorre diariamente na FM, em situações de confirmação da indicação terapêutica, posologia, 

contraindicações e reações adversas do medicamento. Outra fonte de informação desmaterializada 

amplamente utilizada é o Infomed, base de dados criada pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED), onde se pode aceder ao folheto informativo e também ao Resumo 

das Características do Medicamento (RCM) relativos aos diferentes medicamentos. Para situações 
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pontuais, a FM dispõe de uma biblioteca onde se encontram o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia 

Portuguesa e o Formulário Galénico Português (FGP), fontes estas de caráter obrigatório. A farmácia 

dispõe ainda de fontes de informação de caráter opcional, nomeadamente o Índex Merk. 

A FM cumpre assim as orientações estabelecidas pelas Boas Práticas Farmacêuticas para a 

Farmácia Comunitária (BPF) e pelo INFARMED [2,3]. 

4. Sistema informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado pela FM é o Sifarma®2000, um sistema desenvolvido pela 

Glintt®. Este SI facilita as etapas associadas ao circuito do medicamento, desde o pedido de 

encomendas e respetiva receção até à dispensa do medicamento no atendimento.  

O Sifarma®2000 permite fazer uma gestão adequada de stocks, dado ser possível estabelecer 

stocks mínimos e máximos e, assim, o próprio sistema, no ato da encomenda, propor qual a quantidade 

que deve ser encomendada, considerando a saída do produto. Este sistema permite também fazer 

devoluções, controlo de prazos de validade, entre outras funcionalidades. 

No ato de dispensa, o Sifarma®2000 apresenta-se igualmente como uma ferramenta fundamental, 

permitindo uma otimização do atendimento, uma vez que possibilita a leitura de receitas médicas 

eletrónicas, o acesso ao histórico dos utentes, permitindo o seu acompanhamento, e o acesso prático 

e rápido à informação disponível sobre o medicamento, designadamente indicação terapêutica, 

posologia, contraindicações, possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas. Todas estas 

informações, para além de auxiliarem o farmacêutico no ato de dispensa, tornam também possível, por 

exemplo, um alerta pelo SI quando ocorre duplicação da terapêutica.  

Durante o estágio, tive então oportunidade de trabalhar e compreender as funcionalidades do 

Sifarma®2000, adquirindo conhecimentos técnico-científicos essenciais à prática farmacêutica e que 

me promoveram confiança no ato de dispensa. 

5. Gestão em farmácia comunitária 

Em qualquer atividade comercial, a gestão económica, de recursos físicos e de recursos humanos 

é crucial, uma vez que é uma boa gestão que garante a estabilidade e sustentabilidade dessa atividade. 

Numa farmácia, essa gestão é um desafio acrescido. Isto porque, sendo a farmácia um local de 

relevância para a saúde pública, a componente económica deve ser estritamente interligada à 

componente ética, para garantia da prestação de cuidados de saúde adequados, corretos e completos. 

5.1. Kaizen 

O funcionamento e gestão da FM assentam na filosofia Kaizen, um conceito japonês que 

significa “melhoria contínua”. Seguindo esse conceito, todos os membros integrantes da equipa da FM, 

periodicamente, reúnem e um coordenador, que é rotativo, aborda e informa a equipa relativamente ao 

ponto de situação dos objetivos estabelecidos, das tarefas individuais de cada profissional e de todas 

as atividades presentes no calendário a decorrer no próprio mês e discutem-se ainda outras 

informações importantes relacionadas com a farmácia, incluindo sugestões de melhoria. Nestas 

reuniões, atribuem-se também, sempre que necessário, novas tarefas específicas a cada elemento da 

equipa. Para que todas os temas abordados durante as reuniões sejam visuais e estejam presentes 

diariamente, está exposto, na zona de backoffice, um “quadro Kaizen”, onde se encontra a identificação 

de cada elemento da equipa e as respetivas tarefas atribuídas, a missão do mês, os objetivos mensais 
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com o devido ponto de situação (atualizado regularmente), o calendário do mês com as diferentes 

atividades programadas e ainda um espaço destinado às sugestões de melhoria. Esta filosofia está 

também presente na organização física da farmácia, estando cada área delineada e identificada.  

No decorrer do estágio, tive a oportunidade de estar presente nas reuniões Kaizen que 

ocorreram e ainda numa formação desenvolvida por um elemento da Glintt®, na qual esta filosofia foi 

abordada e explorada. Tornou-se, desta forma, percetível a importância deste conceito, uma vez que 

promove a comunicação interna, estabelece objetivos individuais e coletivos e garante o envolvimento 

e motivação de toda a equipa na melhoria contínua da farmácia e, assim, na qualidade dos serviços 

prestados. Para além disso, a adoção do conceito Kaizen na organização do espaço da farmácia 

permite maior acessibilidade e organização, rentabilizando, assim, recursos e, consequentemente, 

rentabilizando também o tempo.  

5.2. Grupo de compras 

A FM está integrada num grupo de compras, o que permite uma negociação mais eficiente 

tanto com os Distribuidores Grossistas (DG), como com os Laboratórios Farmacêuticos, o que se traduz 

em vantagens comerciais e de facilidade de acesso aos produtos. Essas vantagens são fundamentais 

para a sustentabilidade económica da farmácia e para uma satisfação eficaz das necessidades dos 

utentes. 

5.3. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é essencial para garantir a sustentabilidade de recursos e económica da 

farmácia comunitária, devendo garantir níveis de stocks mínimos que respondam às necessidades dos 

utentes e, simultaneamente, considerar os produtos sem rotatividade, para evitar desperdícios. Por um 

lado, um stock elevado, apesar de aumentar o risco de desperdício e os gastos com devoluções ou 

abates, diminui a probabilidade de rutura de stocks e aumenta a probabilidade de satisfazer a 

necessidade do utente e, dessa forma, garantir a fidelização deste. Por outro lado, um stock mínimo 

insuficiente pode não satisfazer as necessidades dos utentes e criar uma rutura entre esse utente e a 

farmácia. Assim, torna-se percetível a importância que uma ótima gestão de stocks assume ao garantir 

a disponibilidade dos produtos e um equilíbrio financeiro, evitando quer a acumulação de produtos, 

quer a rutura de stocks.  

Para essa gestão, deverão ser consideradas as normas estabelecidas pela legislação, que 

impõe um stock de, no mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os 

medicamentos de Preço de Venda ao Público (PVP) mais baixo [4]. Deverão também ser considerados 

determinados fatores externos, nomeadamente o público-alvo, a sazonalidade, a existência de 

campanhas promocionais e a existência de bonificações e condições de pagamento.  

Tal como referido anteriormente (4.), o Sifarma®2000 auxilia o processo de gestão de stocks 

ao apresentar o registo de todos os movimentos do produto desde a sua encomenda à sua dispensa, 

ao permitir o estabelecimento de um stock mínimo e máximo para cada produto e, assim, indicar quais 

os produtos cujo stocks mínimos foram atingidos e que são necessários comprar.  

Contudo, ocorrem situações em que o stock informático e o stock físico diferem. Nestas 

situações, é necessário perceber qual o fator que despoletou este erro e registar num impresso 

destinado a esse efeito. Para evitar a ocorrência destes erros, torna-se imperativo que toda a equipa 
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mantenha a organização e cuidado em todas as etapas, desde a encomenda até à dispensa dos 

produtos, e a realização periódica de inventários. 

5.4. Fornecedores e realização de encomendas 

5.4.1. Encomendas a Distribuidores Grossistas 

A FM, à semelhança da maioria das farmácias, efetua as encomendas maioritariamente a DG, 

neste caso, Alliance Healthcare®, Botelho® e Plural®. No geral, é vantajoso para as farmácias trabalhar 

com mais do que um DG, já que permite gerir as encomendas e efetuar a mesma ao distribuidor com 

o melhor preço disponível e permite um maior acesso a todos os produtos de saúde. Isto é importante 

para o equilíbrio financeiro e para evitar as ruturas de stock, respondendo assim de uma forma mais 

conveniente e eficiente às necessidades dos utentes. Para além disso, é também uma vantagem para 

a farmácia assumir um DG principal, uma vez que apresenta um peso negocial diferenciado, permite o 

acesso a produtos condicionados, aumentando a probabilidade de garantir o stock mínimo do mesmo, 

e, sendo o número de entregas à farmácia maior, há uma maior rapidez na entrega e, assim na 

disponibilidade dos produtos.  

Relativamente à encomenda diária informatizada, o Sifarma®2000, com base nos stocks 

mínimos e máximos introduzidos previamente na ficha de cada produto, gera uma proposta. Essa 

proposta é analisada pelo farmacêutico responsável, que pode efetuar diversas alterações, tais como 

adicionar produtos e retirar outros e alterar a quantidade a encomendar de um determinado produto. 

Após essas alterações, a encomenda é finalmente enviada ao DG.  

Em situações em que o utente solicita, durante o atendimento, um produto não disponível na 

farmácia, é efetuada uma encomenda instantânea para garantir stock, se disponível. Estas são também 

realizadas informaticamente, sendo da responsabilidade do farmacêutico selecionar, neste caso, um 

dos três fornecedores, tendo em conta a disponibilidade, o preço e a hora prevista de chegada à 

farmácia em comparação com a disponibilidade do utente. Ainda no que respeita à encomenda 

instantânea, as farmácias dispõem do Projeto Via Verde do Medicamento, um tipo especial de 

encomenda instantânea, aplicável para a aquisição de determinados medicamentos, designadamente 

Symbicort®, Atrovent®, Spiriva®, Trulicity®, entre outros, se a farmácia não tiver stock para o produto 

pretendido. Nestes casos, a farmácia coloca a encomenda Via Verde ao distribuidor aderente, com 

base numa receita médica válida. O DG satisfaz o pedido com o stock reservado para este canal, 

atribuído pelo titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) do medicamento [5]. 

As encomendas podem ainda ser realizadas manualmente, via telefone, em situações em que 

os produtos não estão disponíveis informaticamente. Uma vez que estas encomendas não ficam 

registadas no Sifarma®2000, têm que ser introduzidas manualmente.  

Durante o meu estágio, dada a complexidade das encomendas diárias e, por isso, realizadas 

pelo farmacêutico responsável, tive a oportunidade de efetuar apenas encomendas instantâneas e 

encomendas manuais, o que já se revelou útil na compreensão deste processo.  

5.4.2. Encomendas a Laboratórios Farmacêuticos 

No caso de determinados produtos, nomeadamente produtos cosméticos, DM, entre outros, as 

encomendas são frequentemente efetuadas de forma direta ao Laboratório Farmacêutico responsável 

pela sua produção e/ou distribuição. Estas encomendas podem ser realizadas após reunião do 
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farmacêutico responsável com o delegado comercial, onde ambos analisam os mapas de vendas da 

farmácia e elaboram uma nota de encomenda, ou via e-mail.  

Apesar da encomenda direta a Laboratórios Farmacêuticos apresentarem um tempo médio de 

entrega mais longo do que o habitual para um DG, são vantajosas na medida em que, como são 

efetuadas para grandes quantidades de produtos, normalmente a farmácia usufrui de condições 

comerciais mais favoráveis e, para além disso, não incluem uma margem de lucro para o distribuidor.  

5.5. Receção de encomendas 

No ato de receção de encomendas, entregues em contentores próprios numerados e 

identificados com o nome da farmácia, a primeira etapa a proceder é ao armazenamento, no frigorífico, 

dos medicamentos que carecem de refrigeração, de modo a evitar a quebra da cadeia de frio. Os 

medicamentos que necessitam deste tipo de armazenamento são transportados em contentores 

térmicos de cor diferente, o que facilita a sua identificação e, antes de serem conferidos, são 

armazenados na zona de stand-by, já no frigorífico.  

As encomendas são sempre acompanhadas pela respetiva fatura, em duplicado, que indicam 

o DG, o destinatário, os produtos encomendados e o respetivo Código Nacional do Produto (CNP), 

quantidades encomendadas e enviadas, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto de Valor 

Acrescentado (IVA) e, no caso de produtos éticos, o PVP. 

No Sifarma®2000, a receção de encomendas é feita no separador “Receção de Encomendas”, 

onde estão introduzidas todas as encomendas efetuadas ou pendentes, sendo cada uma identificada 

pelo nome do distribuidor e pelo número de identificação.  

No caso das encomendas diárias da Alliance Healthcare®, a entrada da encomenda é 

automática. Isto significa que o SI gera uma listagem dos produtos, com base na qual se efetua a 

confirmação da encomenda. O responsável pela receção deve conferir as quantidades dos produtos 

enviados, a validade, a existência ou não de bonificações ou descontos e, caso se trate de um produto 

ético, o Preço Impresso na Cartonagem (PIC) e o PVP. Relativamente ao prazo de validade, só se 

procede à sua alteração caso o prazo de validade indicado no produto seja mais curto do que aquele 

que é apresentado pelo sistema. Adicionalmente, quando o PIC e o PVP são distintos e, caso não 

exista mais nenhuma embalagem do produto, atualiza-se o preço no sistema. Em situações em que 

ainda existam embalagens do produto na farmácia, deve identificar-se a embalagem com o preço 

diferente através da colocação de um elástico, com o intuito de se distinguir facilmente daquelas que 

têm o preço desatualizado. Nos produtos não éticos, ou seja, aqueles que não apresentam PIC, deve 

verificar-se a margem e, caso seja necessário, ajustar o PVP.  

É de notar ainda que os produtos encomendados que se encontram esgotados devem ser 

transferidos para a secção “Esgotados” para serem novamente encomendados e as faltas deverão ser 

comunicadas ao INFARMED.  

Relativamente às encomendas instantâneas e encomendas manuais, a receção da encomenda 

é efetuada manualmente. Isto significa que cada produto é introduzido individualmente no SI através 

da leitura do respetivo código de barras ou através da inserção do CNP. Para cada produto, deve 

conferir-se também a quantidade, o prazo de validade do produto, o PIC, caso o produto o apresente, 

ou, se não, a margem e o PVP. 
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No final da receção das encomendas, os produtos correspondentes a reservas devem ser 

separados e as reservas devem ser alteradas, informaticamente, para o estado “recebida”.  

Quando as encomendas apresentam inconformidades, o profissional responsável pela entrada 

da encomenda contacta o DG e é selecionada a forma de reembolso da farmácia. Todas estas 

informações devem ser registadas num documento que lhe é destinado.  

Desde o início do estágio na FM, rececionei diversas encomendas, o que se mostrou importante 

para a compreensão aprofundada do SI, para a familiarização com a organização e funcionamento da 

farmácia e para o contacto com os produtos rececionados, associando os nomes comerciais com a 

respetiva substância ativa e apercebendo-me quais os produtos que apresentam mais saídas por serem 

também os mais encomendados.  

5.6. Marcação de preços 

Após a receção da encomenda, procede-se à marcação de preços. No caso dos produtos de 

venda livre, o PVP é definido pela farmácia, tendo como base o preço de fatura, a respetiva margem 

de comercialização e o IVA aplicável para o determinado produto [6]. Para estes produtos procede-se 

à etiquetagem, sendo que a etiqueta não deve ocultar informações relevantes sobre o mesmo, como é 

o caso da indicação terapêutica, posologia, prazo de validade, lote, entre outras.  No caso dos MSRM 

e de determinados DM, é da responsabilidade do INFARMED regulamentar as margens de 

comercialização sobre os mesmos e o PVP vem já impresso na embalagem, isto é, o PIC [7,8].  

5.7. Armazenamento 

Segundo o manual de BPF, é fundamental garantir boas condições de conservação dos 

medicamentos e de outros produtos farmacêuticos. Para isso, os locais de armazenamento devem 

estar sob condições controladas, nomeadamente a temperatura (25±1°C) e a humidade relativa (inferior 

a 60%). Para além disso, a luminosidade e ventilação também devem ser adequadas. No caso dos 

medicamentos que necessitam de armazenamento no frio, como é o caso das insulinas e de outros 

medicamentos, estes devem estar armazenados a uma temperatura compreendida entre 2 a 8°C [3]. 

Assim, de forma a garantir as condições adequadas, os valores de temperatura e humidade são 

regularmente monitorizados através de um termohigrómetro e são registados. Todas estas condições 

estão garantidas na FM, pelo que os medicamentos e outros produtos farmacêuticos estão 

armazenados em condições de conservação adequadas.  

Para além disso, o armazenamento na FM segue o método FEFO (First Expired First Out) e, 

no caso de produtos que não apresentem prazo de validade mas apenas Prazo Após Abertura (PAO), 

o armazenamento segue o método FIFO (First In First Out), o que facilita o controlo das validades e 

garante que os produtos que expiram primeiro sejam os primeiros a ser vendidos.  

Na FM, os MSRM e alguns MNSRM estão armazenados em gavetas, agrupados por forma 

farmacêutica e/ou via de administração. Existem então gavetas destinadas aos xaropes, ampolas, 

injetáveis, comprimidos, saquetas, colírios, gotas orais e auriculares, inaladores, tópicos, pomadas, 

vaginais, pílulas e supositórios. Os medicamentos genéricos mais vendidos estão armazenados em 

gavetas mais próximas da zona de atendimento ao público para facilitar o seu acesso e tornar a 

dispensa mais rápida e eficiente. Existem ainda outros medicamentos que, pelo mesmo motivo e por 

apresentarem uma elevada rotatividade, se encontram em gavetas junto ao balcão de atendimento.  
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Os produtos de frio estão armazenados no frigorífico, que se apresenta subdividido por áreas - 

a área stand-by, onde se armazenam os produtos entregues que ainda não foram conferidos e 

rececionados informaticamente e as áreas destinadas aos xaropes, colírios, injetáveis, inaladores, 

pomadas, vaginais, insulinas e ainda a área das reservas. 

Os estupefacientes e psicotrópicos deverão ser os primeiros medicamentos a serem 

armazenados (à exceção dos medicamentos armazenados a frio) e estão localizados numa gaveta 

específica, fora do alcance dos utentes e com acesso condicionado.  

Na zona de receção, existe ainda um armário destinado exclusivamente às reservas, sejam 

pagas ou não pagas.  

Os MNSRM, de forma a estarem mais visíveis e mais acessíveis ao cliente, encontram-se, na 

sua maioria, na zona de atendimento ao público nos lineares atrás dos balcões e os produtos de 

veterinária, dermocosmética, ortopedia, entre outros estão expostos nos lineares em frente aos 

balcões, apresentando ainda uma maior facilidade de acesso para o cliente.  

Os excedentes dos MSRM e MNSRM são armazenados em armários destinados para o efeito, 

que se encontram na zona de backoffice. Os excessos dos produtos expostos nos lineares que não 

medicamentos encontram-se nas gavetas inferiores aos lineares e no armazém no primeiro piso.  

O armazenamento de medicamentos e de todos os outros produtos disponíveis na FM desde 

o início do estágio, permitiu-me familiarizar com a organização dos espaços destinados ao mesmo e 

perceber qual o local de armazenamento do medicamento ou produto. Tal revelou-se fundamental no 

decorrer dos atendimentos que efetuei, dado ter encurtado o tempo de procura e, assim, ter resultado 

numa maior rapidez e produtividade.  

5.8. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade inicia-se na receção da encomenda, momento em que 

deverão ser conferidos e, sempre que o prazo de validade do produto a rececionar for mais curto do 

que o prazo de validade dos produtos em stock, este deverá ser alterado informaticamente. Destaca-

se ainda que, na FM, em situações em que um produto a ser rececionado apresente um prazo de 

validade inferior a 6 meses, deverão ser analisados o stock do produto e o histórico de saídas, de forma 

a avaliar se é conveniente, ou não, devolver o produto. Quando o produto apresenta um prazo de 

validade inferior a 3 meses é automaticamente colocado no local destinado às devoluções.  

Paralelamente a estes procedimentos, é impressa, mensalmente, uma listagem dos produtos 

em stock que apresentem um prazo de validade até 6 meses. Manualmente, todos os produtos 

indicados nesta listagem e as respetivas validades são verificados, devendo as mesmas ser atualizadas 

caso sejam diferentes informaticamente. Os produtos que apresentem uma validade até 6 meses são 

identificados para que seja percetível para toda a equipa a necessidade de escoamento. Os produtos 

que expirem num prazo de 3 meses são devolvidos ou procede-se à sua quebra. 

5.9. Devoluções 

Diariamente ocorrem situações em que a embalagem de um determinado produto se encontra 

danificada, que o produto apresenta um prazo de validade inferior a 3 meses ou que o Preço de 

Faturação (PF) não é o correto. Nestes casos e noutros não tão frequentes, os produtos têm que ser 

devolvidos ao respetivo DG. Para isso, é necessário emitir uma Nota de Devolução em triplicado, onde 
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é referido o produto a ser devolvido, a quantidade e a respetiva justificação. As três vias devem ser 

impressas, assinadas e carimbadas e são enviadas ao distribuidor anexadas ao produto a devolver. Se 

a devolução for aceite, é emitida uma Nota de Crédito ou há a possibilidade de troca do produto. Se a 

justificação e, consequentemente, a devolução não forem aceites, é necessário regularizar a devolução 

e dar a quebra do produto.  

6. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos, da responsabilidade do farmacêutico pode 

ser feita perante uma prescrição médica, por indicação farmacêutica ou por automedicação [3]. Sendo 

o farmacêutico considerado como um dos o profissionais de saúde mais acessíveis e sendo quem 

estabelece o último contacto com o utente antes deste iniciar a terapêutica, no decorrer da dispensa, o 

farmacêutico deve optar pelo produto que melhor responda às necessidades e preferências do utente 

e deve também assegurar que a utilização seja feita da melhor forma, evitando prejuízos futuros para 

a farmácia e sobretudo para o próprio utente. Para isso, o farmacêutico deve assumir uma escuta ativa 

perante este para uma otimização do seu atendimento [3,9]. É também da responsabilidade do 

farmacêutico fornecer a informação indispensável para o uso seguro e racional dos medicamentos, 

alertando o utente, por exemplo, para os efeitos adversos, contraindicações e interações 

medicamentosas e promover também a adesão à terapêutica. O aconselhamento deve ser o mais 

completo possível, a nível verbal e escrito, de forma a promover a qualidade, segurança e eficácia 

associado ao uso do medicamento [3,9].  

Durante o meu estágio na FM, dada a diversidade dos perfis de utentes, tornou-se possível adquirir 

competências quer relativamente à dispensa de receitas médicas, quer em relação ao aconselhamento 

farmacêutico. Assim, o facto de ter contactado com utentes de diversas nacionalidades, faixas etárias, 

classes sociais e diferentes necessidades revelou-se enriquecedor e promoveu a consolidação dos 

conhecimentos que adquiri na faculdade, adaptando-os a diferentes situações e realidades. 

6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são todos os medicamentos que necessitam de apresentação de uma receita 

médica (RM) válida, podendo exclusivamente ser dispensados em farmácia. Os MSRM são aqueles 

que, direta ou indiretamente possam constituir um risco, caso sejam utilizados sem vigilância médica, 

sejam frequentemente utilizados para fins diferentes daqueles a que se destinam e que daí possam 

resultar em algum risco para a saúde, contenham substâncias cuja atividade e/ou efeitos secundários 

seja indispensável aprofundar ou sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via 

parentérica [10]. 

6.1.1. Prescrições médicas 

A prescrição de medicamentos efetua-se mediante RM, devendo obedecer à legislação em 

vigor. A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional 

(DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a apresentação, a dosagem, a quantidade e a 

posologia. Excecionalmente, em situações de prescrição de medicamentos comparticipados, a 

prescrição pode incluir a DCI, por marca ou indicação do nome do titular de AIM caso não exista 

medicamento genérico comparticipado ou salvo três exceções devidamente justificadas: prescrição de 

medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; suspeita devidamente fundamentada e 
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previamente reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa; prescrição de medicamento 

destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração superior a vinte e oito dias [4,9]. 

Atualmente existem três tipos de prescrições - a prescrição eletrónica materializada, a prescrição 

eletrónica desmaterializada e a prescrição manual. Antes de ser efetuada a dispensa, deverão ser 

verificados a numeração, o local de prescrição, a identificação do utente, o organismo comparticipador, 

a identificação do medicamento, a posologia e duração do tratamento, a data da prescrição e a 

assinatura do médico [4,9]. 

Prescrição eletrónica materializada 

Para além da informação referida anteriormente, nas prescrições eletrónicas materializadas, 

deverá ainda constar o tipo de receita, a via da receita, que pode ser renovável desde que contenha 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, o número de embalagens, a validade da 

prescrição e a assinatura do médico prescritor. Relativamente à validade da prescrição, a mesma 

apresenta uma validade de 30 dias seguidos, a partir da data da sua emissão. No caso da prescrição 

ser renovável, esta será válida até 6 meses. Em relação ao número de embalagens, em cada receita 

podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, num total de quatro embalagens por receita. 

No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por medicamento. Em situações de prescrição de 

medicamentos que se apresentem sob a forma de embalagem unitária, pode ser prescritas até quatro 

embalagens do mesmo medicamento ou, no caso de medicamentos de longa duração, até doze 

embalagens [4]. 

Prescrição eletrónica desmaterializada  

Determinou-se, a 1 de abril de 2016, a obrigatoriedade da prescrição exclusiva através de receita 

eletrónica desmaterializada, em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) [11]. O doente pode aceder 

à prescrição eletrónica desmaterializada através de um SMS que lhe é enviado ou a partir da sua página 

do cidadão do SNS. A apresentação destas prescrições inclui apenas o número da receita, o código de 

dispensa e o código de direito de opção, pelo que apresenta a desvantagem de o doente não poder ver 

conteúdo da receita. No entanto, estas receitas apresentam a vantagem de o prescritor poder 

prescrever um número ilimitado de produtos distintos. Ainda assim, cada linha de prescrição apenas 

contém um medicamento até ao máximo de dois embalagens, com uma validade de 30 dias a partir da 

data da sua emissão, no caso de medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média duração 

ou, no caso de medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, apresenta um máximo de 

seis embalagens, com validade de 6 meses. No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem 

sobre a forma de embalagem unitária, os limites estabelecidos são comuns aos limites no caso de 

prescrições eletrónicas materializadas. Neste tipo de prescrições, deverá ainda constar a hora da 

prescrição e assinatura digital do prescritor [9]. 

Prescrições manuais 

A prescrição apenas pode ser realizada por via manual em situações excecionais previstas na 

lei. Essas exceções são situações de falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do 

prescritor, desde que devidamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem 

profissional, prescrição no domicílio e noutras situações, até um máximo estabelecido de quarenta RM 

por mês [4]. 
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As receitas manuais não podem ser escritas com caligrafia diferente, com caneta diferente ou a 

lápis e também não podem ser rasuradas. Para além disso, estas receitas apenas são válidas se nelas 

estiver indicado o número, a vinheta informativa do local de prescrição (se aplicável), a assinatura e 

identificação do médico prescritor, identificação da respetiva especialidade médica, o nome e número 

do utente, o número de beneficiário da entidade financeira responsável e regime especial de 

comparticipação, identificado pela letra “R” (pensionista) e “O”(utentes abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação) e a data e validade da prescrição. A receita manual apresenta, tal como 

a receita eletrónica materializada, uma validade de 30 dias. Estas receitas não são renováveis, pelo 

que não é permitido mais do que uma via das mesmas [4]. 

6.1.2. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que atuam sobre o Sistema Nervoso 

Central (SNC). Estas substâncias são importantes para a medicina, na medida em que as suas 

propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer benefícios terapêuticos a um número 

alargado de situações de doença, algumas com elevada incidência na população.  Porém, este tipo de 

substâncias está normalmente associado a atos ilícitos, nomeadamente ao tráfico e consumo de 

drogas. Assim, é da responsabilidade das autoridades competentes e dos profissionais de saúde 

garantir um regime, cuidado e controlo especiais [12]. Por isso, os psicotrópicos e estupefacientes 

devem ser prescritos numa RM isolada, no caso da receita ser manual ou eletrónica materializada, 

seguindo as mesmas regras de prescrição dos restantes medicamentos. Adicionalmente, no momento 

da dispensa, é obrigatória a apresentação do cartão de identificação pelo adquirente, que pode ser o 

cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução. O Sifarma®2000 solicita ainda o preenchimento 

do nome do médico prescritor, nome e morada do doente e dados do adquirente, que incluem o nome, 

morada, número de identificação pessoal, data de nascimento e validade do cartão de identificação. 

No caso da RM apresentada ser uma receita manual, após a dispensa, imprime-se o comprovativo de 

venda que deverá ser anexado a uma cópia da RM e guardado na farmácia durante 3 anos. Este 

arquivo deve ser organizado por ordem de aviamento [9].  

6.1.3. Sistema de preços de referência 

O farmacêutico, no ato da dispensa, deve informar o utente da existência de medicamentos 

genéricos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem, ou seja, 

pertencentes ao mesmo grupo homogéneo. As farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, 

três medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, de entre os quais correspondem aos 

cinco preços mais baixos de cada grupo. Salvo se for outra a opção do doente, deve ser dispensado o 

medicamento de menor preço [13]. Para cada grupo homogéneo está definido um valor máximo de 

comparticipação, isto é, preço de referência, que é calculado com base na média nos cinco PVP mais 

baixos. A diferença entre o PVP e o preço de referência é assumido pelo utente [14].  

6.1.4. Sistemas de comparticipação 

Com a apresentação de RM, no caso de um MSRM ou outro produto de saúde comparticipado, 

o utente paga apenas uma parte do PVP. Os PVP máximos são estabelecidos pela Direção-Geral das 

Atividades Económicas (DGAE), sendo a regulação das comparticipações da responsabilidade do 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Bruna Costa 

13 
 

INFARMED. A legislação em vigor prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através 

de um Regime Geral e de um Regime Especial [9].  

O Regime Geral, por sua vez, subdivide-se em quatro escalões que variam de acordo com a 

classificação farmacoterapêutica do medicamento. O escalão A apresenta 90% de comparticipação, o 

escalão B 69% de comparticipação, o escalão C 37% de comparticipação e o escalão D 15% de 

comparticipação. A elevada percentagem de comparticipação no escalão A prende-se com o facto de 

se aplicar a medicamentos essenciais para a sobrevivência prescritos a utentes em situações frágeis, 

nomeadamente doentes crónicos [9].  

No Regime Especial de comparticipação, a comparticipação pode ser efetuada em função dos 

beneficiários ou em função de patologias ou grupos especiais de utentes. No que respeita à 

comparticipação em função dos beneficiários, esta é válida para pensionistas que apresentem um 

rendimento anual total não superior a 14 vezes o salário mínimo nacional. Nestes casos, no escalão A, 

acresce a comparticipação de 5% e, nos restantes escalões, acresce 15%. Pode ainda ser de 95% 

para todos os escalões nos medicamentos com PVP igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do 

seu grupo homogéneo [9,15].  A comparticipação em Regime Especial de acordo com a patologia é 

definida por despachos próprios [9]. Existem diversas patologias abrangidas pelo Regime Especial de 

comparticipação, tais como dor crónica não oncológica moderada a forte e dor oncológica moderada a 

forte, psoríase, esclerose múltipla, entre outras [16]. No entanto, a comparticipação do medicamento 

pode ser restringida a determinadas indicações terapêuticas estabelecidas no diploma indicativo da 

comparticipação. Assim, para assegurar o seu cumprimento, o prescritor deve mencionar na receita o 

diploma correspondente [9].  

O Estado prevê ainda a comparticipação de medicamentos manipulados em 30% do seu preço. 

Para além disso, os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, nomeadamente agulhas, 

seringas, lancetas e tiras-teste para a determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, são também 

abrangidos por um Regime Especial de comparticipação. No caso das agulhas, seringas e lancetas, a 

comparticipação é de 100% sobre o PVP e, no caso das tiras-teste, a comparticipação é de 85%. As 

câmaras expansoras também são comparticipadas, sendo esta comparticipação 80% do PVP, limitada 

a uma câmara expansora por utente e não podendo exceder os 28 euros. O SNS comparticipa, na 

totalidade, os DM para doentes com retenção ou incontinência urinária e para doentes ostomizados [9].  

Para além da comparticipação pelo SNS, o utente pode beneficiar de uma comparticipação 

adicional por parte de outros subsistemas de saúde públicos e privados [9]. O principal subsistema de 

saúde público é a ADSE (Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Pública). 

O SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários) e o CGD (Caixa Geral de 

Depósitos) são exemplos de subsistemas privados. 

6.1.5. Conferência de receituário e faturação 

As RM devem ser validadas no ato de dispensa, voltando a ser verificadas no fim de cada mês. 

Esta conferência de receituário assegura o reembolso da comparticipação. Assim, deverá conferir-se a 

validade da receita, a assinatura do médico, se a medicação dispensada e a respetiva comparticipação 

foram as corretas, a assinatura do utente e ainda se está carimbada, assinada e datada pelo 

responsável da dispensa. As RM são agrupadas de acordo com o organismo a que pertencem, por 
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exemplo, 01 (SNS), 48 (pensionista) ou 99 (receitas eletrónicas materializadas) e organizadas em lotes, 

podendo, no máximo, cada lote conter trinta receitas. Após validação de cada lote, deve emitir-se o 

“Verbete de Identificação do Lote”, no qual é referido o valor total das RM, o valor pago pelos utentes 

e o valor da comparticipação, sendo que o verbete deve ser assinado e carimbado pelo farmacêutico 

responsável pelo seu fecho. Por último, são emitidos o resumo de lotes e a fatura final do mês, para 

cada organismo, incluindo os regimes de comparticipação adicionais. Posteriormente, as RM 

comparticipadas pelo SNS são enviadas para a ARS e as RM de outros regimes de comparticipação 

são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF), são tratadas pela entidade competente 

e a farmácia recebe o valor de comparticipação. No caso de existirem erros, a farmácia perde o dinheiro 

correspondente à comparticipação. Através do portal interno, é possível ter acesso aos erros ou às 

diferenças encontradas e, no caso dos erros poderem ser corrigidos, os documentos são devolvidos à 

farmácia. Após essa correção, podem novamente ser submetidos [17]. 

6.2. Outros produtos de saúde 

6.2.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não satisfazem nenhum requisito descrito na lei para os 

MSRM [10]. Estes medicamentos são destinados ao tratamento ou alívio de sintomas menores, de 

caráter não grave e autolimitados e, por isso, normalmente são solicitados em regime de 

automedicação ou por indicação farmacêutica [18]. 
A automedicação ocorre quando a terapêutica farmacológica surge por iniciativa do próprio 

doente. O incremento que a prática da mesma sofreu recentemente decorre do acesso cada vez maior 

dos consumidores à informação sobre medicamentos, bem como da maior influência dos cidadãos, 

enquanto consumidores de cuidados de saúde, no processo de decisão sobre o consumo desses 

mesmos cuidados. No entanto, a prática da automedicação pode traduzir-se em alguns problemas para 

os consumidores, resultantes, principalmente, de informação inadequada e insuficiente e 

conhecimentos relativos à farmacoterapêutica não consolidados que, consequentemente, se traduzem 

numa utilização inadequada dos medicamentos [19]. Assim, a avaliação da real necessidade, a 

orientação sobre a utilização do medicamento solicitado e a educação para a saúde por parte do 

farmacêutico são fundamentais nestas situações. 
Na indicação farmacêutica, o farmacêutico é o responsável por selecionar um MNSRM, 

consoante as necessidades concluídas perante os sintomas apresentados, com o objetivo de aliviar ou 

tratar esses sintomas e/ou o problema de saúde. Para um aconselhamento ideal e eficaz, o 

farmacêutico deve perceber quais os sintomas, a duração dos mesmos, outros problemas de saúde 

que o doente possa apresentar e a medicação daí decorrente, evitando também contraindicações e 

interações indesejadas [18].   
Assim, os MNSRM, desde que sujeitos a critérios rigorosos de qualidade, segurança e eficácia 

e desde que utilizados corretamente, sob aconselhamento e orientação pelo farmacêutico, são, de um 

modo geral, vantajosos para o indivíduo. Isto porque o doente terá a possibilidade de tratar do seu 

problema de saúde menor de forma mais rápida e sem necessidade de uma consulta médica. A 

utilização destes medicamentos é também benéfica para o SNS e para a sociedade em geral, uma vez 
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que permite uma menor afluência de doentes com problemas de saúde menores às urgências 

hospitalares e aos centros de saúde, economizando os recursos do SNS para as doenças mais graves.  
Dentro dos MNSRM, que podem ser vendidos em farmácias ou em locais de venda 

devidamente autorizados, existem medicamentos de venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), por 

carecerem de uma avaliação e aconselhamento farmacêutico [18].  
Dado o enquadramento da FM e dada a sua afluência quer por portugueses como por turistas 

estrangeiros, grande parte dos atendimentos que realizei no decorrer do estágio basearam-se em 

indicação e aconselhamento farmacêutico. Os sintomas e problemas de saúde com que mais contactei 

foram gripes e constipações, dor de garganta, diarreia, obstipação, azia, indigestão e queimaduras 

solares. Por si só, a indicação farmacêutica para diversos sintomas, diversas patologias e utentes 

amplamente distintos, foi desafiante. No entanto, o desafio acresceu pelo facto de, como muitos dos 

utentes se tratavam de turistas estrangeiros, estes solicitavam medicamentos vendidos no seu país, 

pelo que havia necessidade de perceber quais os produtos equivalentes em Portugal.   

6.2.2. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

De acordo com a definição legal, um produto cosmético é qualquer substância ou mistura 

destinada a ser colocada em contacto com as partes externas do corpo humano, nomeadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos ou com os dentes e as 

mucosas bucais, tendo como propósito, exclusiva ou fundamentalmente, limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais. Os 

cosméticos abrangem uma ampla gama de produtos em várias categorias, incluindo os produtos de 

higiene corporal, como sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, pastas dentífricas, e os 

produtos de beleza [20]. 

Dado o perfil dos utentes que frequentam a FM, os PCHC são produtos de grande destaque, 

pela sua procura e pela sua variedade. Existe então uma grande variedade de marcas comerciais e de 

diversos produtos cosméticos, nomeadamente produtos adequados aos diferentes tipos de pele e 

destinados a diferentes afeções cutâneas, tai como acne, antienvelhecimento e antirrugas, 

despigmentação, atopia, rosácea, entre outras. Estão também disponíveis produtos para um normal 

uso capilar e outros específicos para caspa, dermatite seborreica e alopécia, produtos para higiene 

oral, corporal e íntima. Na FM, as marcas comerciais habitualmente vendidas são a Eucerin®, La Roche 

Posay®, Avene®, Caudalie®, Vichy® e MartiDerm®. Relativamente ao cuidado capilar, a Ducray® é a 

marca predominante. No que diz respeito à higiene oral, as marcas comerciais que se destacam são a 

Vitis®, Elgydium® e também Parodontax®. A Kloraine® é a marca predominante em relação à higiene 

corporal e a Lactacyd® em relação à higiene íntima. 

A cosmética e dermocosmética são áreas de grande interesse para mim e, por isso, durante a 

faculdade optei por frequentar as respetivas Unidades Curriculares. No decorrer do estágio na FM, pela 

ampla variedade de produtos cosméticos e dermocosméticos, pude aprofundar os conhecimentos 

previamente adquiridos, através do contacto com os diferentes produtos e diferentes marcas, com 

diferentes especificidades e adaptá-los a cada utente e a cada situação. Tive ainda a oportunidade de 

frequentar formações da Eucerin®, La Roche Posay®, Kukident® e Caudalie®, que se revelaram 

bastante úteis no momento do aconselhamento. De uma forma geral, todas as experiências relativas à 
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cosmética e dermocosmética vivenciadas ao longo do estágio, contribuíram para o aprofundamento e 

consolidação dos conhecimentos e, por isso, para aconselhamentos mais corretos e completos.  

6.2.3. Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial 

Os SA não são considerados medicamentos, mas sim géneros alimentícios, ainda que 

apresentem algumas especificidades, como o facto de se apresentarem como formas doseadas que 

incluem comprimidos, cápsulas e saquetas. Constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, destinando-se a complementar e/ou suplementar o 

regime alimentar normal e, por isso, não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada e 

equilibrada. Para além disso, os SA, não sendo medicamentos, não podem ser indicados pelas suas 

propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas. Ao contrário dos 

medicamentos, a sua colocação no mercado não envolve a apresentação de ensaios de segurança 

[21]. Desta forma, o farmacêutico assume um papel importante no aconselhamento de SA, devendo 

optar por aqueles que demonstram cientificamente uma maior qualidade, eficácia e segurança, 

asseguradas por determinadas marcas comerciais, indicando a posologia e também alertando os 

utentes do facto dos mesmos não serem substitutos de uma alimentação e estilo-de-vida adequados 

[21]. 

Ao longo do estágio, tornou-se percetível que a venda de SA é sazonal, havendo, por exemplo, 

uma maior procura de suplementos de reforço do sistema imunitário, nos meses de inverno, quando 

surgem mais frequentemente gripes e constipações, e suplementos de perda de peso e que facilitem o 

bronzeado da pele, nos meses que antecedem o verão. Existe também ainda uma procura constante 

de SA que visam a prevenção e/ou tratamento das infeções urinárias, que auxiliem o combate contra a 

fadiga e cansaço, contendo magnésio, multivitamínicos e suplementos que promovem o fortalecimento 

dos ossos e articulações e que, por isso, aliviam as dores.  

Na FM, as marcas comerciais de SA que se destacam são o Movitum® e a Bioativo®. 

Ainda relacionado com a carência alimentar ou nutricional, existem produtos para alimentação 

especial. Algumas pessoas, nomeadamente indivíduos em pós-operatório, acamados ou com 

distúrbios no metabolismo e/ou absorção de nutrientes, por possuírem determinadas condições 

fisiológicas, apresentam carências nutricionais específicas. Desta forma, estes doentes necessitam de 

ingerir quantidades controladas de certas substâncias.  

Para isso, a FM disponibiliza uma gama de papas e pudins que se destinam a suprimir 

necessidades as alimentícias especiais dos utentes. Destacam-se os produtos Fresubin®. Apesar de 

ser uma área com a qual não tive contacto durante o atendimento no decorrer do estágio na FM, foi-

me possibilitada a presença numa degustação e formação relativa aos produtos desta marca. A 

formação foi muito enriquecedora, na medida em que esta área era totalmente desconhecida para mim. 

6.2.4. Medicamentos homeopáticos 

Segundo o Estatuto do Medicamento, medicamento homeopático é um medicamento obtido a 

partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, através de um processo 

de fabrico descrito na Farmacopeia Europeia ou, na sua ausência, numa farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado membro. Os medicamentos homeopáticos podem conter vários princípios. A 

legislação estabelece ainda que os medicamentos homeopáticos de registo simplificado, destinados a 
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serem administrados por via oral ou por via externa, têm que apresentar uma diluição que garanta a 

inocuidade do mesmo [10].  

Na FM, estão disponíveis apenas alguns medicamentos homeopáticos, designadamente o 

Coryzalia®, Oscilococcinum®, Stodal® e ainda a Arnica dos laboratórios Boiron®. 

6.2.5. Produtos à base de plantas 

Dentro dos produtos fitoterapêuticos, o Estatuto do Medicamento, distingue medicamentos à 

base de plantas, preparações à base de plantas, substâncias derivadas de plantas e medicamentos 

tradicionais à base de plantas [10].  No rótulo de qualquer um destes produtos, deverá estar 

mencionada a finalidade à qual o mesmo se destina e a posologia. Deverá também mencionar e ser 

reforçado pelo farmacêutico que, caso os sintomas persistam ou em situações em que surgem efeitos 

secundários, o utente deve consultar o médico ou referir ao farmacêutico a ocorrência destas situações 

[10].  

Na FM, estão disponíveis chás e infusões que apresentam diversos propósitos, incluindo a 

prevenção ou melhoria de problemas do trato urinário, a perda de peso, a ansiedade, o tratamento da 

tosse (em xaropes), sendo os dois últimos mencionados os de maior procura por parte dos utentes. 

6.2.6. Medicamentos e produtos veterinários 

Medicamento veterinário é definido, pela legislação, como toda a substância ou associação de 

substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças ou dos 

seus sintomas em animais, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Estes medicamentos são fiscalizados 

pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) [22].  
Na FM, existe uma secção destinada exclusivamente medicamentos e produtos de uso 

veterinário, sendo os mais solicitados os desparasitantes internos e externos e ainda os produtos de 

desinfeção e de higiene. 
6.2.7. Medicamentos manipulados 

Define-se medicamento manipulado como qualquer medicamento preparado e dispensado sob 

a responsabilidade de um farmacêutico, podendo ser classificado como Fórmula Magistral ou 

Preparado Oficinal. Se o medicamento for preparado segundo a RM que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina, o mesmo é classificado por Fórmula Magistral. Se o medicamento for 

preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, classifica-

se como Preparado Oficinal [23].  
Apesar de, na FM, existir material e equipamento necessários à preparação de medicamentos 

manipulados, bem como a informação necessária para o mesmo fim, dada a reduzida procura dos 

mesmos, resultado da grande variedade de formulações disponibilizadas pela indústria farmacêutica, 

não se procede à sua preparação. Assim, não procedi à preparação nem à dispensa de nenhum destes 

produtos.  

6.2.8. Dispositivos médicos 

Os DM são importantes instrumentos de saúde e são destinados, pelo seu fabricante, a serem 

utilizados para fins comuns aos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença. 
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O que os distingue então dos medicamentos é o facto de atingirem os seus fins através de mecanismos 

que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [24].  

Na FM, existe uma ampla variedade de DM, nomeadamente preservativos, fraldas para 

incontinência, pensos, meias de compressão, material para ostomizados, seringas, tiras de controlo de 

glicemia, lancetas, entre outros.  

7. Formação complementar 

Tendo em conta a constante evolução científica e o contínuo aparecimento de novos produtos 

e novas terapêuticas, o farmacêutico tem o dever de se manter atualizado de forma a acompanhar esta 

evolução e promover o melhor aconselhamento e serviço de saúde possível. Neste sentido, no meu 

período de estágio assisti a diversas formações internas que me permitiram adquirir conhecimentos 

sobre os produtos disponíveis na FM, nomeadamente os produtos das marcas Eucerin®, La Roche 

Posay®, Kukident® e Fresubin®. Para além disso, assisti a uma formação sobre a “Doença venosa 

crónica”, promovida pela Flabien®, no dia 14 de maio de 2019 (das 14:30 horas às 18:30 horas), no 

Hotel Tryp Porto Expo, a uma formação da Caudalie® no dia 15 de maio de 2019 (das 14:30 horas às 

18:00 horas), no Hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia e ainda a uma formação sobre 

“Suplementos alimentares”, desenvolvida pela Pharma Nord, no dia 29 de maio (das 14:30 horas às 

19:00 horas), no Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia. 

 

PARTE B – Apresentação dos projetos desenvolvidos em Farmácia Comunitária 

Projeto I – Atividade física 

1. Enquadramento teórico 

1.1. Atividade física e exercício físico 

A Atividade Física (AF) é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que requer gasto de energia. O termo “AF” não deve ser confundido com “exercício físico”. 

O exercício físico é uma subcategoria da AF que é planeada, estruturada, repetitiva e intencional, dado 

o seu objetivo ser a melhoria ou a manutenção da aptidão física. A AF inclui o exercício e outras 

atividades que são parte do nosso quotidiano, tais como trabalhar, brincar, as tarefas domésticas, as 

atividades recreativas, entre outras [25]. A AF pode ser categorizada por quatro dimensões que incluem 

o tipo, a frequência, a duração e a intensidade [26].  

Este conceito, a saúde e a qualidade de vida estão intimamente relacionadas entre si. O corpo 

humano foi concebido para se movimentar e como tal necessita de AF regular com vista ao seu 

funcionamento ótimo, prevenindo, desta forma, o desenvolvimento de doenças [27].  

No entanto, a inatividade física é um problema de saúde pública mundial. Os níveis atuais da 

inatividade física são, em parte, devidos à insuficiente prática de AF em situações de lazer e, 

simultaneamente, ao aumento do comportamento sedentário durante as atividades ocupacionais e 

domésticas. Da mesma forma, um aumento no uso de transportes nas deslocações também tem sido 

associado à diminuição dos níveis de AF. O aumento da urbanização poderá também ser uma possível 

causa da diminuição da prática da mesma, uma vez que tem resultado, por exemplo, na falta de parques 

e de passeios disponíveis para a prática de AF [28]. Assim, aumentar a prática de AF é um problema 
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social e não apenas individual e, por isso, exige uma abordagem populacional, multidisciplinar e 

culturalmente relevantes [25].  

Recomendações baseadas cientificamente sobre o tipo, a frequência, a intensidade e a 

duração da AF necessária para se traduzir em impactos benéficos na saúde e a enumeração e 

explicação desses benefícios são informações-chave para a abordagem e promoção da AF e estão 

envolvidas no desenvolvimento de diretrizes sobre a prevenção e controlo de doenças não 

transmissíveis [29].  

1.2. Recomendações globais 

As recomendações globais sobre a AF têm como objetivo a orientação sobre o tipo, frequência, 

duração e intensidade de AF, adequada a cada faixa etária, necessária para prevenir as doenças não 

transmissíveis e melhorar a saúde. As recomendações podem ser adotadas por todos os indivíduos 

pertencentes à respetiva faixa etária, independentemente do género, raça, etnia ou nível de 

escolaridade. No entanto, para uma maior efetividade, o tipo de AF aconselhado e as estratégias de 

comunicação deverão ser adaptadas a cada grupo populacional, isto é, deverão ter em consideração 

o contexto, os hábitos e as características culturais de cada região e país [29].  

É de salientar que, para todas as faixas etárias, é recomendado um aumento progressivo na 

AF até os objetivos serem atingidos. É aconselhado iniciar-se por períodos curtos e, gradualmente, 

aumentar a duração, frequência e intensidade. É de notar também que praticar AF, mesmo não 

adotando as recomendações estabelecidas, resulta em maiores benefícios do que a ausência total da 

prática da mesma [29].  

1.2.1. Recomendações globais para idades compreendidas entre 5 e 17 anos 

Para crianças e jovens com idades compreendidas entre 5 e 17 anos, a AF inclui atividades 

como brincar, jogar, praticar desporto e optar por caminhar ou deslocar-se de bicicleta, ao invés de 

utilizar outros tipos de transporte. Estas atividades devem ser realizadas em contexto social, familiar e 

escolar [29].  

Recomendações estabelecidas [29]: 

• Acumular, diariamente, pelo menos, 60 minutos de AF moderada, por exemplo, marcha rápida, 

ou vigorosa, como corrida. AF com duração superior a 60 minutos por dia proporciona 

benefícios adicionais à saúde; 

• A maior parte da AF diária deve ser aeróbica; 

• Devem ser incorporadas, pelo menos três vezes por semana, atividades de intensidade 

vigorosa, incluindo atividades que fortaleçam os músculos e ossos; 

• Devem ser incluídas atividades de carga para melhoria da saúde óssea. 

1.2.2. Recomendações globais para idades compreendidas entre 18 e 64 

anos 

Para adultos abrangidos nesta faixa etária, a AF poderá incluir atividades recreativas ou de 

lazer, optar por caminhar ou deslocar-se de bicicleta, ao invés de utilizar outros tipos de transporte, 

atividade ocupacional, tarefas domésticas, desporto ou exercício físico planeado, em contexto 

quotidiano, social e familiar [29]. 
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Recomendações estabelecidas [29]: 

• Acumular, pelo menos, 150 minutos de AF aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos 

de AF de intensidade vigorosa, durante toda a semana. Poderá ainda optar-se por uma 

combinação equivalente de AF moderada e vigorosa. É de notar ainda que a prática da mesma 

com duração superior traduz-se em benefícios adicionais para a saúde; 

• Deve ser praticada AF aeróbica em períodos com uma duração de, pelo menos, 10 minutos; 

• Em dois ou mais dias por semana, devem ser realizadas atividades de fortalecimento 

muscular.  

1.2.3. Recomendações globais para 65 anos ou idade superior 

Relativamente a adultos com idade igual ou superior a 65 anos, as recomendações relativas à 

AF são similares às dos adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos. No entanto, 

promover a prática regular de AF em adultos englobados nesta faixa etária é especialmente importante, 

uma vez que este grupo populacional é o menos fisicamente ativo, daí a distinção entre estas duas 

faixas etárias [29].  

Cada vez mais, são reforçadas as conclusões referentes à importância da prática de AF por 

idosos. Embora as condições de saúde durante a fase de envelhecimento possam ser consideradas, 

na sua maioria, como resultado do estilo de vida praticado durante a infância, juventude e idade adulta, 

o nível de AF dos idosos influencia significativamente a sua aptidão física, capacitando-os a manter a 

realização das tarefas diárias de forma independente. A AF, incluindo o exercitar de determinados 

músculos, através de exercícios de força e equilíbrio, desempenha um importante papel na melhoria 

da qualidade de vida dos idosos. Para além disso, os benefícios da AF continuada manifestam-se 

também a nível fisiológico, com a diminuição do risco do desenvolvimento de diversas crónicas, e a 

nível psicológico. Existem evidências crescentes de que a AF pode ajudar a manter as funções 

cognitivas e que possui um efeito preventivo sobre a depressão e demência, o que se revela 

especialmente importante nos idosos, em que as patologias mencionadas são as mais comuns do foro 

psiquiátrico [27]. 

Realça-se ainda, sobretudo para esta faixa etária que, em situações em que não é possível 

adotar as recomendações estabelecidas, devido a condições de saúde, o indivíduo deverá praticar AF 

consoante aquilo que as suas condições o permitirem [29]. 

1.3. Atividade física e benefícios para a saúde 

Está provado que a inatividade física, ou seja, a adoção de um estilo de vida sedentário, 

constitui um fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crónicas. O corpo humano, em 

consequência da AF regular, passa por alterações morfológicas e funcionais que podem evitar ou adiar 

o desenvolvimento de determinadas doenças. Para além disso, assumir um estilo de vida ativo 

apresenta muitos outros benefícios psicológicos e sociais [27]. Os benefícios para a saúde 

documentados incluem o aumento da aptidão física, tanto a aptidão cardiorrespiratória como a força 

muscular; redução do risco de doença coronária, hipertensão arterial e AVC (Acidente Vascular 

Cerebral); redução da gordura corporal; melhoria da saúde metabólica, envolvendo a prevenção da 

diabetes mellitus tipo 2 e da obesidade; melhoria da saúde musculoesquelética, com redução do risco 

de osteoporose e fraturas ósseas; melhoria da função intestinal; redução do risco de determinados 
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tipos de cancro, nomeadamente da mama e do cólon; redução dos sintomas de depressão e ansiedade 

e do risco de demência [29,30]. 

A inatividade física tem sido identificada como o quarto principal fator de risco para a 

mortalidade global, representando 6% das mortes mundiais. Para além disso, é considerada como 

sendo a principal causa de aproximadamente 30% de doença cardíaca isquémica, 27% de diabetes 

mellitus e 21-25% de cancros da mama e do cólon [25]. 

1.3.1. Atividade física e doenças cardiovasculares 

A inatividade física é um dos principais fatores de risco de Doença Cardiovascular (DCV) [26]. 

A AF regular tem uma ação direta na função cardíaca ao promover a contração do miocárdio e melhorar 

o suporte de oxigénio do mesmo.  Adicionalmente, a prática regular de AF apresenta efeitos benéficos, 

nomeadamente sobre os níveis de lipoproteínas aterogénicas, pressão arterial, adiposidade (sobretudo 

a gordura visceral), sensibilidade à insulina, função endotelial e inflamação. Alguns dos mecanismos 

envolvidos nestes benefícios incluem a sensibilização do músculo esquelético para a insulina, o 

desenvolvimento da massa muscular e a redução da gordura visceral que, em conjunto, reduzem a 

infiltração do tecido adiposo por células inflamatórias, o aumento da produção e libertação de miocinas 

que apresentam efeito anti-inflamatório e a redução da expressão dos Toll-like Receptors nos 

monócitos e macrófagos [31]. Adicionalmente, a AF reduz a probabilidade do desenvolvimento de 

doenças relacionadas com a DCV, designadamente a doença coronária, AVC e ataques cardíacos, 

diminuindo ainda o risco de arritmias e aumentando a probabilidade de sobrevivência no caso de um 

ataque cardíaco [26,30]. 

As evidências observacionais e experimentais relativas à AF e ao seu impacto benéfico na 

saúde suportam a hipótese de que praticar AF por períodos com duração e intensidade adequadas 

desde a infância e manter a prática na idade adulta resultará num risco diminuído de DCV e em menores 

níveis de morbilidade e mortalidade associadas a estas doenças [29]. No entanto, é sobretudo em 

idades avançadas que a DCV representa um dos maiores desafios relativos à saúde [31]. Para além 

disso, com o avanço da idade, a habilidade para praticar certos tipos de AF pode ser diminuída. Por 

isso, torna-se fundamental o incentivo da prática de AF para os indivíduos de idade mais avançada e 

as recomendações devem ser adaptadas aos mesmos, aconselhando-se, por exemplo, a prática de 

atividades de intensidade mais ligeira, como caminhar [31].  

1.3.2. Atividade física e diabetes mellitus 

A adoção e manutenção da prática de AF são críticas para o controlo dos níveis de glucose no 

sangue e, no geral, para a saúde dos indivíduos com diabetes e pré-diabetes. Os desafios relacionados 

com a manutenção dos níveis de glucose no sangue variam com o tipo de diabetes e a presença de 

complicações relacionadas com esta patologia. Assim, as recomendações de AF, precauções e 

benefícios poderão variar consoante o tipo de diabetes mellitus [32]. 

Relativamente à diabetes mellitus tipo 2, a AF regular, ao melhorar o controlo de glucose no 

sangue, pode prevenir ou atrasar o desenvolvimento desta patologia, contribuindo ainda para a perda 

de peso e para a redução dos fatores de risco cardiovasculares. No que respeita à prevenção do 

desenvolvimento da mesma, existem muitos mecanismos biológicos que poderão explicar esta 

associação.  A AF melhora o equilíbrio energético e reduz a adiposidade, que é o principal fator de risco 
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da diabetes tipo 2. Para além disso, na prática de exercício intenso de curta duração, há uma melhoria 

da homeostase da glucose pelo aumento do uptake pelo músculo esquelético, através da translocação 

pelos transportadores de glucose GLTUT4 e pelo aumento da atividade da glicogénio sintetase [33]. 

Adicionalmente, a prática regular de AF, a longo prazo, poderá traduzir-se em adaptações do músculo 

esquelético, incluindo a transformação dos tipos de fibras musculares, o aumento do conteúdo e 

atividade mitocondriais e o aumento da expressão da proteína GLUT4, que podem contribuir para a 

redução do risco de diabetes mellitus tipo 2 [33].  

A AF regular apresenta também benefícios consideráveis para a saúde em indivíduos com 

diabetes mellitus tipo 1, como, por exemplo, melhorar a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular e 

a sensibilidade à insulina [32].  

Os diferentes tipos de AF também interferem na influência qua a AF apresenta sobre a diabetes 

mellitus [32].  

Benefícios da atividade física aeróbica 

A AF aeróbica está associada a um menor risco cardiovascular e mortalidade associada, em 

doentes com diabetes tipo 1 e tipo 2. Na diabetes tipo 1, a atividade aeróbica melhora a aptidão 

cardiorrespiratória e a função endotelial, diminui a resistência à insulina e melhora os níveis lipídicos. 

Na diabetes tipo 2, a AF aeróbica regular reduz os níveis de hemoglobina glicada e de triglicerídeos, a 

pressão arterial e a resistência à insulina [32].  

Benefícios da atividade física de resistência 

Os benefícios para a saúde da AF de resistência incluem o desenvolvimento da massa 

muscular, o aumento da densidade mineral óssea, o aumento da sensibilidade à insulina, a redução da 

pressão arterial, a melhoria do perfil lipídico e a melhoria da saúde cardiovascular. O efeito deste tipo 

de AF na diabetes tipo 1 não é claro. No entanto, nestes casos, pode minimizar o risco de hipoglicemias 

induzidas pelo exercício [32].  

Benefícios de outros tipos de atividade física 

Exercícios de equilíbrio e flexibilidade são particularmente importantes em idosos diabéticos. 

Em diabéticos, a mobilidade das articulações é frequentemente limitada, resultante em parte da 

formação de produtos finais de glicosilação avançada, que se acumulam naturalmente durante o 

processo de envelhecimento, mas que, em situações de hiperglicemia, se acumulam de uma forma 

acelerada. Assim, este tipo de AF, apesar de não ter impacto no controlo da glucose no sangue, 

melhora a flexibilidade e mobilidade e melhora o equilíbrio destes doentes, prevenindo quedas [32].  

1.3.3. Atividade física e saúde mental 

Embora possa existir uma relação bidirecional entre a AF e a saúde mental, diversos estudos 

têm demonstrado que o aumento da prática de AF apresenta efeitos benéficos sobre a saúde mental e 

sobre a função cognitiva. Diferentes mecanismos poderão explicar esta associação [34].   

A hipótese do mecanismo neurobiológico propõe que a prática de AF melhora a cognição e a 

saúde mental por alteração da estrutura e funcionamento cerebral. Estudos realizados em animais 

indicam que correr aumenta a proliferação, sobrevivência e diferenciação celular. Para além disso, a 

AF estimula o crescimento de novos capilares, que são fundamentais para o transporte de nutrientes 

para os neurónios. Concomitantemente, fatores como o Insulin-like Growth Factor 1 e o Fator de 
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Crescimento Endotelial Vascular são fatores neuroquímicos que aumentam com a prática de AF e que 

alteram a estrutura cerebral, melhorando a sua função e cognição [34].  

Existem também explicações neurobiológicas para os efeitos da AF no bem-estar 

fundamentados na libertação de opióides endógenos. Estima-se que a prática de AF se traduz na 

libertação de endorfinas que aliviam a dor e produzem uma sensação de euforia. No entanto, é 

desconhecido se a sensação de bem-estar momentânea, experienciada durante a AF, contribui 

significativamente para a melhoria prolongada da saúde mental. O bem-estar sentido durante a prática 

de AF pode ser também devido a alterações numa ou mais monoaminas cerebrais, principalmente na 

dopamina, serotonina e noradrenalina [34].  

Outras hipóteses propõem que o bem-estar alcançado pela prática de AF é resultado da mesma 

permitir interação social, sensação de autodomínio físico, perceção de competências e melhoria da 

aparência [34]. 

Outra hipótese que aborda as alterações comportamentais resultantes da prática de AF, indica 

que a melhoria da saúde mental pode ser resultado, por exemplo, da alteração dos padrões de sono, 

com uma melhoria da qualidade do sono e diminuição do cansaço sentido [34]. 

Estudos têm demonstrado também que a AF desempenha um papel benéfico no tratamento da 

depressão major, sendo que a AF, os antidepressivos e a psicoterapia apresentam efeitos comparáveis 

nos doentes com depressão. No entanto, a combinação de AF com a terapêutica farmacológica parece 

ser o que apresenta um impacto mais significativo. Adicionalmente, o aumento da prática de AF pode 

ter importantes implicações na diminuição do risco de desenvolvimento de doenças metabólicas e 

cardiovasculares, comuns em pacientes com depressão major, no funcionamento cognitivo e ainda na 

melhoria do humor, com redução da probabilidade de futuros episódios depressivos [35].  

1.3.4. Atividade física e cancro 

Estima-se que aproximadamente 25% dos casos de cancro são devidos a excesso de peso e 

a um estilo de vida sedentário. A AF pode diminuir o risco de vários tipos de cancro através de diferentes 

mecanismos, incluindo, então, a diminuição do peso, a diminuição dos níveis de hormonas sexuais e 

de hormonas metabólicas, a diminuição da inflamação e a melhoria do sistema imunitário. No entanto, 

nos diversos estudos desenvolvidos, a maioria dos dados utilizados e conclusões obtidas relativamente 

à associação entre a AF e diminuição do risco de cancro envolvem apenas o cancro da mama, do cólon 

e também do endométrio [36]. 

Relativamente ao cancro da mama, as mulheres que eram fisicamente inativas e que adotam 

as recomendações de AF após o diagnóstico de cancro da mama apresentam uma diminuição 

significativa do risco de recorrência do cancro e do risco de morte. Uma possível explicação para esta 

associação entre a prática de AF e a redução do risco de cancro da mama e também do endométrio 

baseia-se nos efeitos da prática de AF na função menstrual e nas hormonas sexuais. Concretamente, 

a AF traduz-se na redução da gordura corporal e, consequentemente, na diminuição dos níveis de 

estrogénios e androgénios em circulação [36]. 

Concomitantemente, a resistência à insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia e diabetes mellitus 

tipo 2 têm sido associadas ao aumento do risco de cancro da mama, do cólon, do pâncreas e do 
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endométrio. Assim, a AF, ao melhorar a resistência à insulina, reduzir a hiperinsulinemia e reduzir o 

risco de diabetes mellitus, reduzirá também a probabilidade de desenvolvimento de cancro [36].  

Outro mecanismo inerente à associação entre a AF e redução do risco de cancro é 

fundamentado pela relação entre os níveis elevados de pró-inflamatórios e níveis diminuídos de anti-

inflamatórios e o aumento do risco de cancro. A AF pode reduzir a inflamação por si só ou em 

combinação com a diminuição da gordura corporal ou alteração da sua composição, através da redução 

de citocinas inflamatórias no tecido adiposo, equilibrando, desta forma, os níveis de pró-inflamatórios e 

anti-inflamatórios [36].  

É sugerido ainda que o sistema imune apresenta um papel fundamental na redução do risco 

de cancro, através do reconhecimento e eliminação de células anormais ou através dos componentes 

do sistema imune inato ou adquirido. A AF regular e não exaustiva poderá melhorar o número ou função 

nas células Natural Killer, fundamentais na supressão tumoral [36]. 

2. Motivações e objetivos  

Como referido anteriormente (1.1.), a AF, a saúde e a qualidade de vida estão significativamente 

interligas entre si [27]. No entanto, a inatividade física constitui um problema de saúde pública mundial. 

[28] Em Portugal, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

considerando as atividades realizadas no período de lazer, por exemplo, a prática de um desporto, 

apenas cerca de um em cada cinco adultos atinge atualmente os valores recomendados de AF de 

intensidade moderada ou vigorosa [37]. Assim, torna-se imperativo a abordagem e incentivo da prática 

de AF com um impacto substancial perante a população. Esta intervenção torna-se ainda mais 

relevante para idades mais avançadas, pela necessidade de adaptar as recomendações estabelecidas 

às condições de saúde de cada um e pelo aumento do risco de desenvolvimento de diversas doenças 

que podem ser evitadas pela prática de AF [27]. 

Neste sentido, a FM realiza, anualmente, duas caminhadas com os utentes habituais da 

farmácia, sendo que, a maioria dos que aderem a esta iniciativa são utentes de idade mais avançada. 

A ideia em intervir na educação para a saúde nesta caminhada surgiu quando me foi dada a conhecer 

esta atividade. Inicialmente, já considerando os benefícios da AF e, assim, das caminhadas que a FM 

planeia, pensei abordar alguma doença específica sobre a qual a mesma tem impacto, através da 

entrega de panfletos informativos. No entanto, após expor a minha ideia à equipa, foi-me sugerido 

abordar não apenas uma das doenças, mas sim as várias doenças cujo risco pode ser reduzido pela 

prática de AF, o que considerei bastante interessante e pertinente. Apercebi-me, através das pesquisas 

iniciais, que os conceitos “AF” e “exercício físico” são distintos, dos inúmeros benefícios que até simples 

atividades do nosso dia-a-dia apresentam, da relevância para idades mais avançadas (o principal 

público-alvo da caminhada) e que são poucas as pessoas que têm tudo isto presente, apesar da 

enorme importância que representa. Decidi, então, abordar o tema abrangente “Atividade física”, no 

sentido de informar relativamente à distinção entre AF e exercício físico, às diversas vantagens que a 

AF representa na saúde e, de uma forma simples, abordar ideias práticas de possíveis alterações no 

quotidiano que se traduzem em impactos benéficos na saúde e bem-estar, adaptando a comunicação 

e recomendações ao público-alvo. 
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3. Concretização 

No dia 26 de maio, decorreu a 12ª Caminhada da FM. A caminhada contou com a presença de 

cerca de cem participantes de diferentes faixas etárias, prevalecendo, no entanto, participantes de 

idades mais avançadas. A cada um dos participantes foi entregue um panfleto informativo sobre a AF 

(Anexo I) e, previamente ao início da caminhada, no exterior da farmácia (ponto de partida), numa breve 

exposição para os participantes presentes, abordei sucintamente as informações contidas no panfleto. 

Essas informações incluem a definição de AF e a distinção entre este conceito e “exercício físico”, os 

benefícios da prática de AF, as recomendações para adultos e ideias práticas de como ser mais ativo 

no dia-a-dia. 

Ao longo da caminhada, apercebi-me que, apesar da maioria das pessoas ter ciente que a prática 

de AF é benéfica para a saúde, os benefícios concretos não são de um conhecimento tão consolidado 

por todos. Apercebi-me ainda que as ideias práticas de como ser mais ativo no dia-a-dia se tornarão 

úteis para muitas pessoas, uma vez que puderam perceber que, através de pequenas mudanças no 

seu quotidiano, conseguirão obter benefícios para a sua saúde e bem-estar, através da redução do 

risco de diversas doenças e da melhoria dos seus prognósticos e através da melhoria da sua qualidade 

de vida.  

Com intervenções semelhantes por parte, principalmente, dos profissionais de saúde, tornar-se-á 

possível consciencializar a população para a importância da prática de AF. 

Projeto II – Proteção solar 

1. Enquadramento teórico 

1.1. Radiação solar e radiação ultravioleta 

O sol produz uma grande quantidade de energia, incluindo os raios gama, raios X, radiação 

ultravioleta (UV), radiação visível e raios infravermelhos. A radiação de elevada energia, 

nomeadamente os raios gama e os raios X, é, na sua totalidade, refletida ou absorvida pela atmosfera 

que envolve o planeta. A maioria da radiação UV é também eficazmente absorvida pela camada de 

ozono presente na estratosfera mas, não sendo absorvida na totalidade, uma parte da mesma atinge 

a superfície terrestre. Uma percentagem superior de radiação visível e de radiação infravermelha atinge 

também a superfície terrestre [38].  

A radiação UV está incluída no espetro da radiação solar nos comprimentos de onda entre 290 nm 

a 400 nm e pode subdividir-se em radiação UVA, UVB e UVC [39,40]. Estes diferentes tipos de 

radiações chegam à terra em diferentes proporções [40]. A radiação UVC (200 nm – 280 nm) é 

absorvida quase totalmente pela camada de ozono. Relativamente à radiação UVB (290 nm – 320 nm), 

a maioria é absorvida pela camada de ozono e, por isso, apenas uma pequena percentagem atinge a 

terra. A radiação UVA (321 nm – 400 nm) corresponde à maior parte da radiação UV que atinge a 

superfície terrestre [39,40].  

Ao longo do ano, a radiação UVA tem uma intensidade constante, isto é, atinge a superfície 

terrestre praticamente de forma semelhante no inverno e no verão. A incidência da radiação UVB, por 

outro lado, aumenta significativamente no verão, podendo ser influenciada por diferentes componentes 

atmosféricos, incluindo a altura do sol, as nuvens, o aerossol atmosférico e o próprio ar [40]. Assumindo 

que estes valores se mantêm constantes, as variações da radiação UVB resultam das variações do 
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ozono na atmosfera. Nos últimos 20 anos, observou-se uma redução gradual da espessura da camada 

de ozono principalmente nas latitudes médias e altas, atribuída à destruição do ozono por compostos 

químicos, resultantes das atividades humanas [39].  

A radiação solar pode ser benéfica para a saúde podendo, no entanto, resultar também em danos, 

especificamente pela ação da radiação UV, dependendo de uma exposição responsável ou imprudente 

[38].  

1.2. Índice ultravioleta 

Considerando os fatores que influenciam a intensidade da radiação UV, designadamente a altitude, 

latitude, época do ano, hora do dia e reflexão na superfície terrestre, e os danos causados, foi definido 

um parâmetro utilizado como indicador para a exposição a este tipo de radiação. Este indicador 

designa-se como Índice Ultravioleta (IUV) e corresponde a uma medida dos níveis da radiação solar 

UV que efetivamente resultam em dano [38,41]. 

O IUV é expresso por um valor compreendido entre 0 e 11+, sendo que, quanto maior, maior a 

probabilidade de lesões cutâneas e oftálmicas e menor o tempo necessário até ao aparecimento dessas 

lesões [38].  

1.3. Fototipos da pele 

A formação de uma queimadura solar depende, para além do IUV e do tempo máximo de exposição 

solar com a pele desprotegida, do fototipo da pele [38]. Isto significa que os diferentes tipos de pele 

reagem de formas distintas perante a exposição solar. Assim, a OMS, estabeleceu diferentes tipos de 

pele, de acordo com os níveis de melanina e, assim, a resistência à formação de queimadura solar [41]. 

Os diferentes fototipos estão caracterizados na tabela 2. 

Tabela 2 – Caracterização dos 6 fototipos da pele [40,42] 

 

1.4. Efeitos da exposição solar e da exposição à radiação ultravioleta 

Uma exposição diária moderada a radiação solar é essencial para a síntese de vitamina D pela 

pele, rins e fígado. Este processo é necessário para a manutenção da homeostase de cálcio e para o 

metabolismo ósseo, contribuindo significativamente para a saúde óssea. Mais recentemente, têm sido 

descritas outras funções da vitamina D, nomeadamente a regulação do sistema imunitário, os seus 

efeitos na atenuação da inflamação e os seus benefícios sobre determinados tipos de cancro e também 

a nível da saúde cardiovascular [42]. 

Os diferentes tipos de radiação com diferentes comprimentos de onda e, consequentemente, com 

diferentes níveis de energia, traduzem-se em efeitos biológicos distintos. Quanto maior a energia da 

Fototipo Pele Olhos Cabelo Bronzeado Queimadura solar 

I 
Muito clara e 

com sardas 

Azuis ou 

verdes 
Louro ou ruivo Nunca Sempre 

II Clara Claros Aloirado Raro Frequente 

III Clara Castanhos Castanho Gradual Por vezes 

IV Morena Escuros Escuro Frequente Raro 

V Muito morena Escuros Escuro Sempre Nunca 

VI Negra Escuros Escuros Sempre Nunca 
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radiação, maior é a penetração da mesma através da pele [38]. Assim, apesar do impacto benéfico que 

a exposição solar pode representar sobre a saúde, se a mesma não for moderada e responsável, 

traduzir-se-á em diversos danos biológicos [41].  

A radiação UVA consegue penetrar na derme, contribuindo para um bronzeado com escasso 

eritema. No entanto, este tipo de radiação pode ainda causar fotoenvelhecimento. Relativamente aos 

raios UVB, estes são maioritariamente absorvidos pela epiderme, sendo responsáveis também pelo 

bronzeado e pelo desenvolvimento de eritema, alguns tipos de queimadura e danos diretos no ácido 

desoxirribonucleico. Como mencionado anteriormente (1.1.), a radiação UVC é absorvida quase na 

totalidade pela camada de ozono. No entanto, a pequena percentagem que atinge a superfície terrestre 

apresenta propriedades eritematosas e mutagénicas [40].  

Desta forma, torna-se percetível que, se a quantidade de radiação ultravioleta exceder os limites a 

partir dos quais os mecanismos de defesa inerentes a cada espécie se tornam ineficazes, poderão ser 

causados graves danos a nível biológico, em particular aos órgãos da pele e da visão [39].   

1.4.1. Efeitos sobre a pele 

Relativamente aos efeitos sobre a pele, os mesmos podem dividir-se em efeitos agudos ou efeitos 

crónicos. Os efeitos agudos incluem, para além do bronzeado, que consiste apenas num mecanismo 

de defesa desenvolvido pelo organismo e que, apesar de insuficiente, lhe confere alguma proteção, a 

queimadura solar e fotodermatoses por fotossensibilidade, ou seja, reações causadas pela interação 

entre os fármacos e a radiação UV, especialmente a radiação UVA. 

A queimadura solar é caracterizada pelo aparecimento de eritema, descamação e, por vezes, 

bolhas, podendo ser subdividida em queimaduras de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, 

dependendo da severidade dos danos. Nas queimaduras de primeiro grau, ocorre vermelhidão, inchaço 

e dor, afetando apenas a superfície da pele, isto é, a epiderme. Este tipo de queimadura é reversível 

num período de 1 a 2 dias. As queimaduras solares de segundo grau afetam não só a epiderme, mas 

também a derme, caracterizando-se pelo vermelhidão, inchaço, dor e formação de bolhas. Ao contrário 

das queimaduras de primeiro grau, estas requerem tratamento médico pela severidade dos danos 

provocados. As queimaduras de terceiro grau afetam ainda a hipoderme e são responsáveis pela 

destruição de tecido, pelo que a sua cicatrização é retardada [41].  

Para além dos efeitos agudos, a exposição solar poderá ainda apresentar efeitos crónicos, uma 

vez que os efeitos da radiação UV são cumulativos e progressivos. Estes efeitos a longo prazo incluem 

o fotoenvelhecimento e o cancro da pele [40].  

Fotoenvelhecimento  

A exposição solar excessiva e repetida resulta em repercussões na regulação celular, podendo 

contribuir para um efeito degenerativo, designado por fotoenvelhecimento. Este processo é influenciado 

pelo tipo de pele, pela localização geográfica, pelo nível de exposição solar diária e pela adoção ou 

ausência de adoção de práticas de proteção solar [43].  

Tanto a radiação UVA como a radiação UVB estão implicadas no processo de fotoenvelhecimento. 

No entanto, os raios UVA têm vindo a ser considerados como os principais responsáveis pelo mesmo, 

uma vez que apresentam uma maior capacidade de penetração na derme, ao invés da radiação UVB 
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que é maioritariamente absorvida na epiderme. Para além disso, a radiação UVA atinge numa maior 

percentagem a superfície terrestre [43].  

Relativamente à caracterização do fotoenvelhecimento, este está associado a perda de 

elasticidade, desenvolvimento de rugas, hiperqueratose, secura, pigmentação irregular e telangiectasia 

[43].  

Cancro da pele 

A exposição a radiação UV é a principal causa de desenvolvimento de cancro da pele [44].  

Estudos desenvolvidos em animais demonstraram que a radiação UVB, comparativamente com a 

radiação UVA, apresenta uma maior capacidade de induzir cancro da pele. Relativamente à radiação 

UVC, uma vez que a percentagem que atinge a superfície terrestre é diminuta, o impacto associado ao 

desenvolvimento de cancro não está completamente esclarecido. No que diz respeito à radiação UVB, 

está esclarecido que exposição à mesma pode resultar na formação de fotoprodutos específicos, 

através da indução de rearranjos moleculares, que apresentam capacidade mutagénica [44]. No 

entanto, o efeito carcinogénico da radiação UV é maioritariamente atribuído ao efeito da ação da 

radiação UVB sobre o DNA, o principal cromóforo ao nível da epiderme [44,45]. Adicionalmente, as 

radiações UVB e, neste caso, também UVA são absorvidas por outros cromóforos, como é o caso das 

porfirinas e flavinas, resultando na formação de espécies reativas de oxigénio que podem danificar os 

ácidos nucleicos e ainda as proteínas e os lípidos [45].  Assim, os efeitos da radiação UVA sobre o 

DNA diferem dos efeitos da radiação UVB e UVC, sendo predominantemente indiretos. A energia da 

radiação UVA é, na sua maioria, absorvida pelos cromóforos mencionados que não o DNA e, portanto, 

a sua genotoxicidade é consequência das espécies formadas e que provocam, de uma forma indireta, 

dano oxidativo no DNA [44]. A exposição à radiação UVA poderá então resultar em danos nos pares 

de bases do DNA, quebras nas cadeias simples do DNA, ligações cruzadas entre o DNA e proteínas e 

a formação de determinados produtos resultantes da interação do DNA com a radiação [45]. 

Em condições normais, estas alterações são reparadas ou resultam em morte celular, pelo que, 

nem sempre resultam em alterações permanentes e, consequentemente, no desenvolvimento de 

cancro [45]. Os principais mecanismos de defesa do organismo humano perante a radiação UV 

envolvem a síntese de melanina e mecanismos de reparação funcionais. A diminuída capacidade de 

pigmentação e os defeitos congénitos na reparação de DNA, ainda que raros, são, então, os principais 

responsáveis pela ineficácia dessa proteção e pelo aumento do risco de cancro. Para além disso, se 

as alterações referidas ocorrerem em determinados genes envolvidos nas vias de sinalização de 

controlo do ciclo e proliferação celulares, na apoptose ou na reparação de DNA, poderá desenvolver-

se cancro [44]. 

Dependendo das células envolvidas e que se tornam cancerígenas, o cancro da pele pode ser 

distinguido pelos tipos não-melanoma ou melanoma. Os dois tipos de cancro de pele não-melanoma 

mais comuns são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular [46,47]. O carcinoma 

basocelular surge frequentemente nas áreas expostas ao sol, sendo mais comum na face. Este tipo de 

carcinoma apresenta um melhor prognóstico do que o carcinoma espinocelular, uma vez que se 

desenvolve lentamente e raramente se dissemina para outras partes do corpo. O carcinoma 

espinocelular, à semelhança do carcinona basocelular, também se pode desenvolver em áreas da pele 
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que estiveram expostas ao sol. No entanto, pode ainda desenvolver-se em zonas não expostas ao sol. 

Este tipo de carcinoma, por vezes, atinge os gânglios linfáticos e alguns órgãos [46].  

Relativamente ao melanoma, este surge quando os melanócitos, células pigmentares, se tornam 

malignos. Este tipo de cancro da pele pode surgir em qualquer superfície da pele, sendo ainda capaz 

de se disseminar para os gânglios linfáticos e para outras zonas do organismo. É de salientar que o 

melanoma é um dos tipos de cancro mais comuns e, apesar da probabilidade de se desenvolver com 

o avançar da idade, pode afetar pessoas de qualquer faixa etária [47].  

1.4.2. Efeitos sobre os olhos 

Ao contrário da pele que se adapta parcialmente à radiação UV através do desenvolvimento da 

espessura e do bronzeado, o olho humano não possui qualquer mecanismo de adaptação. A radiação 

UV, através dos efeitos a nível externo, pode ser responsável pelo surgimento de fotoqueratite, 

fotoconjutivite e pterígio, doença degenerativa que afeta a parte exterior do olho. Em diversos estudos, 

é também referido que a radiação UV constitui um fator de risco para o desenvolvimento de cataratas, 

caracterizado pelo aumento da opacidade da lente do olho. Adicionalmente, este tipo de radiação 

favorece a progressão de infeções originadas por bactérias, vírus e fungos [48].  

1.5. Proteção solar 

Considerando a ação nociva que a exposição solar pode exercer sobre o organismo, muitas vezes 

associada ao envelhecimento cutâneo e aumento do risco de desenvolvimento de cancro cutâneo, mais 

frequentemente do carcinoma das células basais, carcinoma espinocelular e melanoma maligno, torna-

se crucial a adoção de comportamentos saudáveis em relação ao sol. Esta necessidade de mudança 

de paradigma assume maior relevância no verão, altura de maior exposição [40].  

Existem diversas estratégias de proteção solar. Determinados estudos defendem que evitar a 

exposição solar, através da procura de sombras ou da não exposição total ao sol, está associada, ainda 

que não significativamente, à diminuição do risco de queimadura solar [49]. Torna-se ainda mais 

relevante privilegiar a redução da exposição solar no período em que a radiação UV é mais intensa, 

isto é, entre as 11:00 horas e as 17:00 horas [40,49]. É de notar ainda que se deve adotar uma 

exposição solar gradual, favorecendo a adaptação da pele, através do desenvolvimento da espessura 

da epiderme e da produção de melanina [40,44].  

A utilização de vestuário, principalmente nos períodos de radiação mais intensa, também poderá 

ser útil na prevenção de queimaduras solares. Contudo, a proteção à radiação UV providenciada pela 

roupa depende de diversos fatores, nomeadamente a cor, que deverá ser clara, e o material, que 

deverá ser leve [49]. Deverá ainda ser incluído óculos de sol e chapéu, idealmente de aba larga [50].  

Outra medida a adotar passa pela utilização de protetor solar. Resultados consistentes obtidos em 

diversos estudos revelam o potencial da utilização de protetor solar na redução do risco de melanoma, 

carcinoma espinocelular e fotoenvelhecimento, desde que aplicado de forma adequada [49]. O protetor 

solar deverá ser aplicado, pelo menos, 30 minutos antes da exposição e a sua aplicação deve ser 

renovada a cada 2 horas e, adicionalmente, depois de banho no mar ou na piscina. Em todas as 

aplicações, a quantidade de protetor solar deverá ser abundante e deverá incluir zonas mais sensíveis 

à exposição, nomeadamente o nariz, a nuca, os ombros, o dorso dos pés e ainda no couro cabeludo e 

lábios [40]. É de salientar ainda que o protetor solar deverá apresentar um SPF (Sun Protection Factor) 
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igual ou superior a 30. O SPF indica o tempo de resistência da pele à exposição solar, 

comparativamente com o tempo sem proteção solar. Assim, quanto maior for o fator, maior será a 

proteção solar conferida [40,51]. 

Todas as medidas deverão ser adotadas simultaneamente, de forma a garantir uma eficaz proteção 

solar e, consequentemente, uma redução do risco de desenvolvimento da ação nociva que a radiação 

solar pode potencialmente apresentar [49].  

1.6. Tratamento de queimaduras solares 

Nem todas as pessoas adotam, adequadamente, as medidas de proteção solar, resultando em 

queimaduras solares. Para além disso, mesmo adotando as medidas recomendadas, por vezes, podem 

ocorrer queimaduras solares. Nestas situações, para que não se desenvolvam repercussões mais 

graves, torna-se fundamental regenerar e cicatrizar a pele danificada, bem como aliviar os sintomas 

[40]. Assim, na presença de queimadura solar, é aconselhado tomar banho de água fria ou aplicar 

compressas de água fria nas zonas afetadas, visando a redução da temperatura cutânea e a diminuição 

da dor, rubor e inflamação. Após a exposição solar, é também recomendado aplicar produtos pós-

solares, contendo, por exemplo, aloé vera, mentol e cânfora, que auxiliam a hidratação e regeneração 

da pele, com alívio dos sintomas. É de salientar ainda que produtos que contenham benzocaína, 

lidocaína, derivados do petróleo e gorduras devem ser evitados. Para o favorecimento da hidratação 

da pele, é recomendado também o aumento da ingestão de líquidos. É importante também que, até à 

regeneração total da pele, se adotem medidas adicionais de proteção solar [40, 52, 53]. 

Em situações mais graves, podem ser indicados anti-inflamatórios não-esteroides, como o 

ibuprofeno, que auxiliam a redução do inchaço e da dor [52,53].  

Quando o utente apresenta sintomatologia inerente à queimadura superior a 14 dias ou graves 

sinais de insolação, incluindo desidratação, presença de febre, vómitos, cefaleias ou tonturas, deverá 

ser aconselhado por um médico. O mesmo se aplica a situações em que a queimadura solar afeta uma 

grande extensão corporal, apresenta inúmeras bolhas, vesículas ou sinais de infeção ou quando 

decorre numa criança com idade inferior a 5 anos [40].  

2. Motivações e objetivos 

O sol é fundamental para a saúde, uma vez que é responsável pela estimulação da síntese de 

vitamina D, indispensável ao desenvolvimento dos ossos, funcionamento do sistema imunitário, saúde 

cardiovascular, atenuação da inflamação, entre outros [40, 42]. No entanto, a exposição solar pode 

também apresentar uma ação nociva sobre o organismo, estando intimamente associada ao 

envelhecimento cutâneo e ao desenvolvimento de cancro da pele [38-40]. 

Desta forma, torna-se essencial a sensibilização, sobretudo por parte dos profissionais de saúde, 

acerca da importância da adoção de comportamentos responsáveis perante a exposição solar [40]. 

Esta sensibilização assume maior importância para determinados grupos populacionais, 

nomeadamente crianças, idosos e doentes crónicos, dado serem particularmente vulneráveis à 

exposição solar [40,49]. Relativamente às crianças, a pele das mesmas é estruturalmente semelhante 

à do adulto, possuindo, no entanto, algumas características distintas. A epiderme da criança, 

comparativamente à do adulto, é mais fina e menos melanizada, sendo por isso mais propensa ao 

desenvolvimento de queimaduras solares. Para além disso, na infância, os melanócitos são mais 
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sensíveis à radiação solar, podendo a exposição à mesma resultar mais facilmente em alterações ao 

nível do DNA, com aumento do risco de desenvolvimento de cancro cutâneo [40]. Adicionalmente, a 

sensibilização, desde a infância, acerca da importância da proteção solar pode traduzir-se na 

concretização e melhoria das práticas recomendadas ao longo da vida e, assim, resultar numa eficaz 

proteção solar [40]. 

Por este motivo e, sendo a época de verão a época de maior exposição, eu e os farmacêuticos 

integrantes da equipa da FM achámos pertinente desenvolver uma ação de sensibilização para 

crianças relativamente ao tema “Proteção solar”, no Centro Social do Barredo, com o qual a FM 

apresenta uma parceria com a realização de diversas atividades ao longo de todo o ano. O objetivo 

fulcral desta ação de sensibilização consistiu em incutir nas crianças a importância da adoção, desde 

a infância e ao longo da vida, de um comportamento saudável e responsável perante a exposição solar.  

3. Concretização 

No dia 25 de junho, realizei uma apresentação sobre “Proteção solar”, no Centro Social do Barredo 

(Anexo II). Nela, estiveram presentes cerca de 20 crianças, com idades compreendidas entre os 4 e 6 

anos e ainda a educadora de infância e auxiliar de educação.  

Tendo em consideração a idade do público-alvo, a apresentação, da minha autoria, foi amplamente 

interativa (Anexo III). Anteriormente à abordagem de cada tópico, inclui um jogo didático, em que era 

exposta uma pergunta, geralmente com diferentes propostas de resposta, no sentido de promover a 

curiosidade e, simultaneamente, perceber quais os conhecimentos previamente adquiridos. Apercebi-

me, no início da apresentação, através da pergunta “O sol é bom ou é mau?”, que a maioria das 

crianças tem presente apenas os benefícios do sol. No entanto, tornou-se percetível que, mesmo assim, 

a maioria das crianças conhece algumas das medidas de proteção solar que deve respeitar. A 

apresentação incidiu então sobre os benefícios e o efeito prejudicial da exposição solar, as medidas de 

proteção solar, com uma explicação adaptada à idade acerca de cada medida, a importância da escolha 

correta do protetor solar, o significado do SPF e ainda quais os comportamentos a adotar em situações 

em que ocorre queimadura solar. 

A presença da educadora de infância e auxiliar de educação tornou-se importante na medida em 

que, no seu quotidiano com as crianças, podem incentivar a prática das medidas recomendadas e 

apresentadas, consolidando e realçando diariamente a importância da proteção solar. 

Projeto III - Intervenção do farmacêutico sobre a utilização de antidepressores e 

ansiolíticos 

1. Enquadramento teórico 

1.1. Psicofármacos 

Os psicofármacos constituem uma classe farmacoterapêutica de fármacos com ação no SNC e 

incluem os ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, os antipsicóticos, os antidepressores e o lítio [54]. 

Ao longo dos anos, tem-se registado um contínuo acréscimo das prescrições em todos os grupos 

farmacológicos pertencentes à classe dos psicofármacos, com ênfase para os antidepressores e 

ansiolíticos, utilizados no tratamento de perturbações mentais comuns, designadamente a depressão 

e a ansiedade [55-57]. Apesar da eficácia destas classes farmacoterapêuticas e, por isso, dos 

benefícios que podem representar relativos à resolução destas patologias, estas envolvem diversos 
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aspetos que, se não forem considerados, podem influenciar negativamente a eficácia do próprio 

tratamento, bem como a saúde no geral.  

1.2. Perturbações mentais comuns 

As perturbações mentais comuns incluem duas principais categorias de diagnóstico - as 

perturbações do humor e as perturbações de ansiedade - sendo as mesmas designadas “comuns”, 

uma vez que são altamente prevalentes na população. Estas perturbações são condições de saúde 

diagnosticáveis e distintas de sentimentos de tristeza, tensão ou medo que qualquer pessoa pode 

experimentar ocasionalmente [58].  

Estas perturbações apresentam sintomas característicos que podem variar consoante a gravidade 

e podem ser classificadas quanto à severidade, como ligeiras, moderadas e graves, e quanto à 

duração, isto é, agudas ou crónicas [58].  

1.2.1. Depressão 

A depressão é caracterizada por sentimentos de tristeza, perda de interesse ou prazer, ausência 

de reatividade emocional, sentimentos de culpa e de autoestima baixa, perturbações do sono e do 

apetite, diminuição marcada da líbido, baixo nível de concentração e sensação constante de cansaço 

[58,59]. Para o diagnóstico de depressão, estes sintomas devem estar presentes durante, pelo menos, 

2 semanas e devem também estar associados a disfunção psicossocial. É de notar ainda que, muitos 

dos pacientes com depressão apresentam também sintomas de ansiedade associados [59]. 

As perturbações depressivas podem-se dividir em duas subcategorias principais [58]: 

• Depressão major – envolve sintomas como humor deprimido, perda de interesse e do prazer e 

diminuição da energia. O episódio depressivo pode ser ainda subcategorizado como ligeiro, 

moderado ou grave, dependendo do número e gravidade dos sintomas. 

• Distimia – engloba sintomas semelhantes à depressão major, sendo esses sintomas, 

comparativamente, menos intensos, mas mais duradouros. Assim, caracteriza-se como uma 

forma persistente ou crónica de depressão ligeira. 

1.2.2. Ansiedade 

Este tipo de perturbação mental é caracterizado por sentimentos de ansiedade e medo e inclui 

diferentes subtipos de perturbações, nomeadamente perturbação de ansiedade generalizada, 

perturbação de pânico e ainda perturbações fóbicas (fobia social, perturbação obsessiva-compulsiva, 

perturbação de stress pós-traumático). Similarmente à depressão, os sintomas podem ser 

considerados de ligeiros a graves e a duração comum torna-a mais numa doença crónica do que 

episódica [58].  

1.3. Dados epidemiológicos nacionais e mundiais relativos à depressão e 

ansiedade 

Segundo a OMS, estima-se que a depressão afete, mundialmente, mais de 300 milhões de 

pessoas, isto é, cerca de 4,4% da população mundial. Entre 2000 e 2015, o número total estimado de 

pessoas afetadas por esta patologia aumentou 18,4%. Relativamente à ansiedade, regista-se um valor 

de pessoas afetadas de 264 milhões, o que equivale a 3,6% da população mundial. Uma vez 

que muitas pessoas experimentam, simultaneamente, ambas as condições, o que se traduz numa 
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elevada comorbilidade, não é correto somar os dois valores para o cálculo do número total de pessoas 

afetadas por perturbações mentais comuns [58,60]. 

É de salientar ainda que, dentro destas estimativas globais de prevalência, estima-se que 1/3 dos 

casos relativos a ambas as perturbações se apresentam como sendo sintomáticos com um curso 

moderado a grave [58].  

Existem diversos fatores que influenciam a prevalência destas perturbações mentais, incluindo o 

género e a faixa etária [58,60]. No que diz respeito à depressão, mundialmente, é mais prevalente no 

sexo feminino (5,1%) do que no masculino (3,6%). As taxas de prevalência variam também de acordo 

com a idade, atingindo o seu máximo em idades compreendidas entre os 55 e os 74 anos. No entanto, 

esta perturbação afeta também crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos, apesar de uma 

forma não tão significativa nem direta, refletindo-se através de dificuldades de concentração e de 

alterações de comportamento, do sono ou de apetite. Relativamente a perturbações de ansiedade, são 

também mais comuns entre as mulheres (4,6%) em comparação com os homens (2,6%), em termos 

mundiais [58].  

É importante salientar ainda que as perturbações mentais resultam em impactos negativos 

significativos sobre as relações interpessoais e qualidade de vida, estando também associadas ao 

desenvolvimento de várias doenças [61,62]. Assim, as perturbações mentais estão amplamente 

associadas tanto à incapacidade quanto à mortalidade prematura. No entanto, as pessoas 

diagnosticadas com estes tipos de patologias não morrem necessariamente da própria doença, mas 

sim de complicações associadas. Por exemplo, as pessoas com depressão têm uma probabilidade 

40% a 60% superior de morrer prematuramente do que a população em geral, devido a diversas 

patologias, incluindo cancro, DCV, diabetes e infeção pelo HIV [62].  

As perturbações mentais, desta forma, traduzem-se também num encargo económico substancial 

para a sociedade. Estima-se que o impacto global cumulativo das perturbações mentais em termos de 

perdas de produção económica, entre 2011 e 2030, será de aproximadamente 15 milhões de milhões 

de euros [62]. 

1.4. Tratamento da depressão major 

A depressão major, dependendo da gravidade dos sintomas, poderá ser tratada através de 

psicoterapia, de terapêutica farmacológica e, em situações de maior gravidade ou de ineficácia da 

terapêutica farmacológica, através de terapia eletroconvulsiva. As diferentes alternativas podem ser 

complementares entre si [63].  

A determinação do contexto em que se realiza o tratamento deve ter em consideração a gravidade 

dos sintomas, a existência de comorbilidades psiquiátricas ou de doença física, os sistemas de apoio 

e ainda as preferências do doente relativamente às diferentes opções de tratamento [64].  

Relativamente à terapêutica farmacológica, existem diferentes fármacos disponíveis englobados 

em diferentes grupos farmacológicos, incluindo os Antidepressivos Tricíclicos (ADT), os Inibidores 

Seletivos de Recaptação da Serotonina (SSRI), os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina 

e Noradrenalina (SNRI) e antidepressivos atípicos, nomeadamente o bupropion e a vortioxetina [64,65]. 

A escolha do antidepressivo, não existindo diferenças significativas em termos de eficácia, deverá ter 

como base a sua tolerabilidade, segurança, coexistência de doenças físicas, a história individual do 
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doente e os antecedentes de resposta a tratamentos realizados anteriormente [64,66]. Deve, assim, 

privilegiar-se a opção terapêutica de menor custo para igual eficácia [66]. De uma forma geral, os SSRI 

deverão ser utilizados como tratamento de primeira linha devido ao seu melhor perfil de segurança e 

tolerabilidade [59,66]. É ainda fundamental ter em consideração que, no caso de se tratar de uma 

pessoa com idade igual ou superior a 55 anos e, simultaneamente, se tratar do primeiro episódio da 

doença, os ADT não devem ser utilizados como primeira linha. Para além disso, numa situação de 

coexistência de hipertensão arterial não controlada, o bupropion e os SNRI não deverão ser utilizados 

como tratamento de primeira linha, dado potencialmente provocarem o aumento da pressão arterial 

[64].  

No decorrer do tratamento farmacológico, é comum a necessidade de ajuste da dose, uma vez que 

a utilização de antidepressivos se deve iniciar com doses dentro dos limites mínimos autorizados e 

titular, aumentando-a gradualmente, dentro dos limites previstos no RCM. É também frequente a 

introdução de um novo fármaco. Ambas as estratégias visam maximizar a resposta terapêutica e 

minimizar os efeitos adversos [64]. 

As benzodiazepinas poderão ser também parte integrante do tratamento farmacológico, em 

combinação com antidepressivos, para controlo da ansiedade e insónias habitualmente associadas aos 

sintomas depressivos, enquanto não se evidencia resposta à terapêutica antidepressiva [66]. 

Ainda relativamente ao decurso da terapêutica farmacológica, os antidepressivos deverão ser 

prescritos na fase aguda do episódio depressivo, sendo crucial realizar-se uma avaliação da efetividade 

da terapêutica antidepressiva num período máximo de 8 semanas, a partir da data do início da 

terapêutica. Nesta fase, correspondente habitualmente a um período de 6 a 12 semanas, é suposto 

atingir a remissão, isto é, reduzir, pelo menos, 75% da intensidade dos sintomas. É de notar ainda que, 

neste período, além da farmacoterapia, poderão ser incluídas outras intervenções biológicas ou 

psicológicas. A segunda fase do tratamento corresponde à fase de continuação e o objetivo incide em 

manter o doente assintomático por mais 4 a 9 meses, de tal forma que o episódio depressivo se 

considere totalmente resolvido, prevenindo recaídas. A fase de manutenção, terceira fase do 

tratamento, decorre, frequentemente, num período mais alargado, visando a prevenção da ocorrência 

de um novo episódio depressivo, ou seja, a prevenção de recorrências [64].  

As diferentes fases com objetivos distintos, mas complementares tornam-se, assim, igualmente 

fulcrais para o eficaz tratamento da depressão. A prevenção de recaídas e recorrências é de extrema 

importância no tratamento da depressão. Desta forma, é essencial transmitir ao doente a importância 

do cumprimento de todas as etapas relativas à terapêutica farmacológica devendo, por isso, 

consciencializar-se o mesmo para determinados aspetos que podem comprometer o seu tratamento. 

Estes aspetos incluem, por exemplo, o facto de não se verificar a ação terapêutica imediatamente após 

o início da utilização desta classe farmacoterapêutica, devendo existir uma especial atenção em 

situações de risco de suicídio, uma vez que esse risco é superior neste período em que a ação 

terapêutica ainda não é percetível.  Para além disso, é importante realçar que, sobretudo na fase inicial 

do tratamento, é frequente surgirem marcados efeitos secundários. Existem diferenças significativas 

entre os antidepressivos relativamente aos efeitos adversos associados e ainda às interações 

medicamentosas e segurança em caso de sobredosagem. Relativamente aos efeitos adversos, os 
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SSRI estão associados a cefaleias, disfunção sexual, hiponatremia e sintomas gastrointestinais, 

incluindo hemorragia gastrointestinal. Estes efeitos adversos são semelhantes aos efeitos resultantes 

da utilização dos SNRI. No entanto, os SNRI resultam essencialmente em efeitos adversos 

relacionados com a ativação noradrenérgica, nomeadamente o aumento da frequência cardíaca, 

dilatação pupilar, boca seca, sudação excessiva e obstipação. Os ADT estão relacionados com um 

maior número de efeitos adversos anticolinérgicos e uma maior probabilidade de se traduzirem em 

efeitos adversos a nível cardiovascular, nomeadamente hipotensão e taquicardia. Assim, a 

consciencialização relativa aos diferentes efeitos adversos assume uma relevância significativa, sendo 

importante salientar também que alguns desses efeitos adversos tendem a remitir durante a primeira 

fase do tratamento, tais como as náuseas e cefaleias, enquanto outros, tais como os efeitos 

anticolinérgicos e disfunção sexual, tendem a persistir [64].  

É ainda importante alertar-se o doente para os sintomas de descontinuação que poderão ocorrer 

em situações de suspensão da terapêutica, de esquecimento da toma ou de redução da dose do 

medicamento. Estes sintomas geralmente são ligeiros e autolimitados, ocorrendo durante 1 semana 

mas, quando o fármaco é interrompido subitamente, podem ser graves [64].  

Adicionalmente, apesar da evolução das políticas de saúde mental, o estigma associado a 

perturbações mentais mantém-se muito presente na sociedade [62].  Este estigma social associado à 

depressão está também, geralmente, relacionado com uma baixa adesão à terapêutica, pelo que se 

torna importante desmistificar a depressão e também as outras perturbações mentais [60].  

1.5. Tratamento da ansiedade  

O tratamento da ansiedade deve, frequentemente, combinar terapêutica farmacológica com 

psicoterapia, nomeadamente terapia cognitivo-comportamental [67,68].  

Relativamente à terapêutica farmacológica, os antidepressivos são o tratamento de primeira linha, 

sobretudo os SSRI, devido ao seu melhor perfil de segurança e tolerabilidade [66].  

As benzodiazepinas e fármacos análogos, nomeadamente o zolpidem, têm também indicação no 

tratamento da ansiedade, não devendo ser, no entanto, utilizados por rotina no tratamento sintomático 

da ansiedade ligeira a moderada [69]. Por isso, este subgrupo de psicofármacos é apenas utilizado em 

situações em que os antidepressivos não demonstraram eficácia no tratamento do transtorno 

depressivo [66,69]. As benzodiazepinas, dependendo do tempo de semi-vida, para além das 

propriedades ansiolíticas, apresentam ainda propriedades sedativas e hipnóticas. As que apresentam 

um tempo de semi-vida mais curto são úteis como sedativas e hipnóticas, evitando o efeito de sedação 

diurna comum às de prolongado tempo de semi-vida. No entanto, as benzodiazepinas de tempo de 

semi-vida curto, inferior a 8 horas, frequentemente utilizadas pelas suas propriedades ansiolíticas são 

as que apresentam maior potencial de adição [70].  

Os ansiolíticos, sedativos e hipnóticos permanecem como o grupo de psicofármacos mais 

prescritos em Portugal, sendo as benzodiazepinas e os seus análogos o subgrupo de maior expressão 

[70]. De acordo com um estudo desenvolvido pelo INFARMED, as benzodiazepinas constituem o 

subgrupo de psicofármacos com maior utilização, sendo o consumo nacional muito superior ao de 

outros países europeus, designadamente Finlândia, Dinamarca e Holanda. Portugal apresenta 

também, proporcionalmente, um maior consumo de ansiolíticos do que sedativos e hipnóticos, sendo 
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as três substâncias mais utilizadas, respetivamente da de maior utilização para a de menor utilização, 

o alprazolam (benzodiazepina ansiolítica de ação intermédia), o lorazepam (benzodiazepina ansiolítica 

de ação intermédia) e o diazepam (benzodiazepina de longa ação) [71,72].  

Apesar da elevada eficácia das benzodiazepinas, o elevado consumo das mesmas constitui um 

grave problema de saúde pública, dado os efeitos secundários aos quais estão associadas em 

utilizações prolongadas e ainda à tolerância e dependência que causam. De entre os efeitos 

secundários das benzodiazepinas, os efeitos no SNC são os de maior preocupação, podendo resultar 

em sedação e alterações motoras que resultam em acidentes de viação, quedas e fraturas ósseas. 

Outro efeito adverso significativo é a deterioração da função cognitiva, que origina o desenvolvimento 

de amnésia anterógrada, diminuição da vigília e confusão mental, potencialmente confundidas com o 

desenvolvimento de demência nos idosos. As reações adversas a esta classe de fármacos são mais 

pronunciadas nos de maior tempo de semi-vida e são diretamente proporcionais à dose e duração do 

tratamento [70].  

A terapêutica com benzodiazepinas deve ser limitada no tempo sendo que, no tratamento da 

ansiedade patológica, preconiza-se uma duração máxima de 8 a 12 semanas, incluindo o período 

destinado à descontinuação. Existem exceções em que, após avaliação em consulta especializada, 

pode prolongar-se o período máximo de utilização [69]. Há, no entanto, evidências de uma baixa 

adesão às orientações de descontinuação. A dependência que induzem resulta frequentemente num 

consumo prolongado durante anos, em contraste com as recomendações para a sua prescrição 

racional. Para além disso, o consumo prolongado deste grupo de psicofármacos pode ser resultado 

das complicações resultantes da descontinuação, nomeadamente a recorrência do transtorno original, 

sintomas rebound e síndrome de abstinência. Frequentemente, mas não necessariamente, pessoas 

que utilizam benzodiazepinas durante períodos superiores a 1 mês, em situações de cessação abrupta, 

experimentam sintomas significativos de abstinência, sendo o tipo de sintomas, gravidade e duração 

variáveis. A gravidade e duração são variáveis, assim como o tipo de sintomas [70].  

2. Motivações e objetivos 

Os farmacêuticos, sendo dos profissionais de saúde mais acessíveis e dada a sua crescente 

influência na promoção da saúde pública, podem desempenhar um papel fundamental na 

desmistificação das perturbações mentais e, sobretudo, na consciencialização relativa a todos os 

aspetos mencionados associados à terapêutica farmacológica da depressão e ansiedade [61, 73-75]. 

Interligando a crescente prevalência destas patologias, o aumento do consumo destes subgrupos 

de psicofármacos e as implicações para a saúde, com a valorização do farmacêutico, considerei 

pertinente avaliar o uso destes fármacos e a opinião dos doentes acerca da importância do 

farmacêutico, no contexto deste tipo de patologias. 

3. Intervenção 

Durante 3 semanas, com início no dia 17 de junho, em colaboração com toda a equipa da FM, 

concretizei o preenchimento do inquérito intitulado “Utilização de psicofármacos” (Anexo IV), em 

situações de dispensa de medicamentos antidepressores e ansiolíticos, para utilização própria. Assim, 

pela análise das respostas obtidas, tornou-se possível compreender determinados aspetos 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Bruna Costa 

37 
 

relacionados com a utilização de psicofármacos, especificamente, ansiolíticos e antidepressores, e a 

importância do farmacêutico nesta temática, comparando com a literatura já existente. 

O inquérito incidiu sobre as diferenças de prevalência da depressão e da ansiedade entre géneros 

e faixas etárias, o período de utilização destes subgrupos de psicofármacos, o médico prescritor, a 

realização de um tratamento anterior para o mesmo fim, avaliando prováveis recaídas ou recorrências, 

a importância do papel desempenhado pelo farmacêutico neste contexto, bem como o período de maior 

impacto, de intenção de descontinuação ou descontinuação efetiva e a influência do farmacêutico 

nestas situações. 

4. Resultados 

Os resultados obtidos encontram-se organizados em tabelas e em gráficos, nos anexos V e VI, 

respetivamente. 

Do total de 21 pessoas inquiridas, a maioria é do sexo feminino (67%) e, mais de metade, apresenta 

uma idade superior a 61 anos (52%).  

Relativamente ao tempo de utilização de antidepressores e/ou ansiolíticos, a maioria dos inquiridos 

(67%) refere utilizar fármacos englobados nestas classes farmacoterapêuticas há mais de 2 anos. 14% 

das pessoas inquiridas referem um período compreendido entre 1 ano e 2 anos, 9,5% dos inquiridos 

referem um período compreendido entre 6 meses e 1 ano e, na mesma proporção, um período inferior 

a 6 meses. 

No que diz respeito ao médico prescritor, todos os inquiridos responderam que a primeira 

prescrição ou havia sido da responsabilidade de um médico especialista (33%) ou, maioritariamente, 

do médico de família (67%).  

Adicionalmente, 67% dos inquiridos referiram não terem realizado nenhum tratamento prévio para 

o mesmo fim, sendo que 33%, já havia efetuado.  

No que concerne à opinião relativa ao papel do farmacêutico no contexto da utilização destes 

subgrupos de psicofármacos, a grande maioria das pessoas inquiridas (71%) consideram que o 

aconselhamento farmacêutico foi importante para o tratamento. Dos 15 inquiridos que responderam 

positivamente, a maioria (53%) considera que esse aconselhamento foi mais determinante no início do 

tratamento.  

Para além disso, 52% dos inquiridos admitiram ter ponderado, em algum momento, descontinuar 

ou terem efetivamente descontinuado o tratamento, sendo a principal razão “entendeu que o motivo do 

tratamento já tinha sido ultrapassado” (55%). 2 dos inquiridos que responderam positivamente referiram 

também que essa motivação resultou dos efeitos adversos sentidos, 1 admitiu “baixa motivação para 

adesão à terapêutica” e 2, que selecionaram a opção “outros”, referiram a consciência da “habituação” 

e “dependência” a que estão sujeitos.  

Apenas 3 das pessoas que responderam afirmativamente à intenção de descontinuar o tratamento 

ou descontinuação efetiva consideram que o farmacêutico teve um papel ativo na tomada de decisão. 

2 inquiridos foram aconselhados a continuar o tratamento e 1 foi aconselhado a ser reavaliado pelo 

médico, sendo que nenhum afirmou ter sido incentivado a parar o tratamento. 
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5. Discussão  

Os resultados obtidos demonstraram uma prevalência superior da utilização de antidepressores e 

ansiolíticos e, por isso, das perturbações mentais comuns, nas mulheres e, simultaneamente, na 

população idosa. Tais resultados são coincidentes com os descritos na literatura [60]. 

Adicionalmente, a maioria dos inquiridos referiu um período de utilização superior a 2 anos, sendo 

que, em algumas situações, acrescentaram que utilizavam os respetivos psicofármacos há períodos 

substancialmente mais alargados. Estes longos períodos podem ser consequência da não resolução 

total de perturbações depressivas e/ou da baixa adesão às orientações de descontinuação, 

relativamente aos ansiolíticos. Tal facto evidencia o problema de saúde pública associado à utilização 

desadequada e excessiva destes subgrupos de psicofármacos e, consequentemente, a necessidade 

de intervenção pelos profissionais de saúde. 

Na pergunta referente à responsabilidade da primeira prescrição, 67% dos inquiridos indicou como 

médico prescritor o médico de família. Estes resultados são coerentes com os obtidos em relatórios 

referentes ao ano decorrente que indicam que mais de 80% dos utentes recorre a um médico de família 

para consultas de saúde mental, sendo que apenas 15% recorre a médicos psiquiatras. Estatísticas do 

SNS de 2015 referem ainda a existência de 12 médicos psiquiatras por cada 100 000 habitantes [62].  

Tendo em consideração o panorama atual do SNS, as estatísticas mencionadas relativas à 

acessibilidade de psiquiatras e a diminuída disponibilidade dos médicos de família para a realização de 

consultas, particularmente importantes no contexto deste tipo de patologias e das respetivas 

terapêuticas farmacológicas, torna-se percetível, mais uma vez, a importância de outros profissionais 

de saúde mais acessíveis, nomeadamente o farmacêutico, no acompanhamento e aconselhamento 

destes doentes.  

No que concerne à realização de algum tratamento anteriormente para o mesmo fim, apesar da 

maioria das pessoas inquiridas ter respondido negativamente, 33% dos inquiridos afirmaram que já 

haviam realizado um tratamento anterior. Estas situações de realização de um tratamento prévio 

poderão significar, em relação ao tratamento de perturbações depressivas, recaídas ou recorrências, 

ou, relativamente à utilização de ansiolíticos, nomeadamente benzodiazepinas, a dependência e 

habituação que lhes estão associadas. Mais uma vez, os resultados obtidos podem ser sinónimo tanto 

da prevalência crescente deste tipo de patologias, bem como do impacto negativo do diminuto 

aconselhamento e acompanhamento destes doentes, por parte, sobretudo, dos médicos prescritores, 

que potencialmente resulta em utilizações desadequadas e prejudiciais destes fármacos. 

Relativamente à opinião acerca do papel do farmacêutico no contexto da utilização destes 

subgrupos de psicofármacos, a grande maioria das pessoas inquiridas (71%) consideram que o 

aconselhamento farmacêutico foi importante para o tratamento. Dos 15 inquiridos que responderam 

positivamente, a maioria (53%) considera que esse aconselhamento foi particularmente determinante 

no início do tratamento e não durante todo o tratamento. Estes resultados são coerentes e consolidam 

as conclusões obtidas em estudos anteriores que indicam que a influência do farmacêutico se destaca 

sobretudo no início do tratamento, essencialmente pela transmissão de informação complementar à 

obtida através do médico prescritor [61,73].  
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Os resultados demonstraram também que mais de metade dos inquiridos considerou a 

descontinuação ou descontinuou o tratamento, sendo a principal razão considerar que as melhorias 

sentidas significavam a total resolução da patologia. Outras razões para essa motivação foram os 

efeitos adversos sentidos, comuns e com elevado impacto, quer em relação aos antidepressores, quer 

em relação aos ansiolíticos, diminuída motivação para a adesão à terapêutica e ainda a consciência da 

“habituação” e “dependência” a que estão sujeitos.  

Para além disso, tornou-se percetível que, apesar da opinião da maioria dos inquiridos em relação 

à importância do farmacêutico ser favorável, em situações de intenção de descontinuação do 

tratamento, os inquiridos não consideraram que o farmacêutico teve um papel ativo na sua tomada de 

decisão. 

É de notar ainda que, apesar de sem resultados concretos, se tornou percetível a percentagem 

substancial de pessoas que, durante o período de preenchimento do inquérito, adquiriram fármacos 

pertencentes a estas classes farmacoterapêuticas não para utilização própria, sendo, na sua maioria, 

familiares ou cuidadores dos doentes. 

6. Conclusão 

Através dos resultados obtidos relativos ao contexto da FM e, em paralelo com a literatura, pode-

se concluir que, apesar do reconhecimento do papel do farmacêutico no contexto destas patologias e 

da utilização destes grupos de psicofármacos, é fundamental que essa intervenção se estenda a todo 

o tratamento e que se torne mais evidente e com um maior impacto.  

Para além disso, através do desenvolvimento deste projeto tornou-se percetível que muitas das 

dispensas de psicofármacos são destinadas não ao próprio doente, mas sim aos familiares e 

cuidadores. Por isso, torna-se fundamental compreender a potencial influência deste aspeto no papel 

do farmacêutico, no contexto destas patologias, tornando-se já evidente a necessidade de informar e 

aconselhar não só os doentes, mas também os familiares e cuidadores. 

Conclusão 

Terminado o estágio, apercebo-me das aprendizagens e crescimento que me foram possibilitados, 

não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Esta etapa é crucial para a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo de cinco anos de formação e, principalmente, para a aplicação 

desses conhecimentos a necessidades reais, com uma comunicação adequada e eficaz, através das 

diferentes experiências vivenciadas. É ainda fundamental para a aprendizagem de aspetos não 

explorados até então, nomeadamente no que diz respeito à gestão e logística da farmácia comunitária.  

O contacto com todos os profissionais integrantes da equipa da FM, a comunicação e cooperação 

entre todos que pude vivenciar, os conhecimentos transmitidos e a disponibilidade de cada um foram 

cruciais para compreender todos os aspetos essenciais para o desempenho da profissão farmacêutica.  

Para além disso, a filosofia Kaizen adotada pela FM foi essencial para compreender a importância 

da comunicação interna e do envolvimento e motivação de toda a equipa na melhoria contínua da 

farmácia para o funcionamento e rentabilidade da farmácia e para a melhoria dos atendimentos e 

serviços prestados.  

O contacto com os mais diversos utentes, desde os turistas aos trabalhadores da zona e residentes 

locais, revelou-se também fundamental, na medida em que me permitiu experienciar e adaptar a 
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inúmeras necessidades e situações distintas. Esse privilégio, para além do desenvolvimento de 

competências técnico-científicas, consciencializou-me para a importância que o farmacêutico assume 

na comunidade, não só na dispensa de medicamentos, mas sobretudo no aconselhamento 

farmacêutico, na garantia do uso racional e adequado do medicamento e na promoção da saúde.  

Os projetos que desenvolvi permitiram-me também, para além de aprofundar os respetivos aspetos 

teóricos, intervir positivamente na comunidade e reforçar a importância do farmacêutico enquanto 

profissional de saúde acessível, dedicado e competente.  

Assim, termino o meu percurso académico e o estágio com o sentimento de dever cumprido e, 

simultaneamente, com enorme motivação para um crescimento contínuo enquanto farmacêutica, 

resultante da consciência do papel preponderante que esta profissão assume no bem-estar e saúde da 

sociedade.   
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Anexos  

Anexo I – Panfleto “Atividade Física” 
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Anexo II – Cartaz 

 

Anexo III – Apresentação “Proteção Solar” 
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Anexo IV – Inquérito “Utilização de Psicofármacos” 
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Anexo V – Resultados obtidos ao inquérito “Utilização de Psicofármacos” 

organizados em tabela 

 

  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 

1 Masculino 41-60 anos Mais de 2 anos Médico de família Não Sim Início do tratamento 

2 Feminino 41-60 anos 
Menos de 6 

meses 
Médico de família Sim Não  

3 Feminino 31-40 anos 
Menos de 6 

meses 
Médico de família Sim Sim Início do tratamento 

4 Feminino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos 

Médico 
especialista 

Não Sim Durante todo o tratamento 

5 Masculino 41-60 anos Mais de 2 anos Médico de família Não Sim Durante todo o tratamento 

6 Feminino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos Médico de família Sim Sim Durante todo o tratamento 

7 Feminino 
Mais de 61 

anos 
1-2 anos 

Médico 
especialista 

Sim Sim Durante todo o tratamento 

8 Feminino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos Médico de família Sim Sim Início do tratamento 

9 Masculino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos Médico de família Não Sim Início do tratamento 

10 Masculino 31-40 anos 1-2 anos 
Médico 

especialista 
Não Sim Durante todo o tratamento 

11 Masculino 31-40 anos Mais de 2 anos 
Médico 

especialista 
Não Sim Início do tratamento 

12 Feminino 41-60 anos Mais de 2 anos Médico de família Não Sim Início do tratamento 

13 Feminino 18-30 anos 6 meses - 1 ano 
Médico 

especialista 
Não Não  

14 Feminino 
Mais de 61 

anos 
1-2 anos 

Médico 
especialista 

Não Não  

15 Masculino 41-60 anos Mais de 2 anos Médico de família Sim Sim Durante todo o tratamento 

16 Masculino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos Médico de família Não Não  

17 Feminino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos Médico de família Não Sim Início do tratamento 

18 Feminino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos Médico de família Não Não  

19 Feminino 
Mais de 61 

anos 
6 meses - 1 ano 

Médico 
especialista 

Não Não  

20 Feminino 31-40 anos Mais de 2 anos Médico de família Sim Sim Durante todo o tratamento 

21 Feminino 
Mais de 61 

anos 
Mais de 2 anos Médico de família Não Sim Início do tratamento 
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n 7. 7.1. 7.2. 7.2.1 

1 Não    

2 Não    

3 Não    

4 Sim Outro - Habituação Não  

5 Não    

6 Sim Outro - Dependência Sim Continuou o tratamento 

7 Sim 
Entendeu que o motivo do tratamento já tinha sido 

ultrapassado 
Sim Foi aconselhado a ser reavaliado pelo médico 

8 Não    

9 Não    

10 Sim 
Entendeu que o motivo do tratamento já tinha sido 

ultrapassado 
Não  

11 Sim 
Entendeu que o motivo do tratamento já tinha sido 

ultrapassado 
Não  

12 Não    

13 Não    

14 Sim Efeitos adversos Não  

15 Sim 
Entendeu que o motivo do tratamento já tinha sido 

ultrapassado 
Sim Continuou o tratamento 

16 Sim Baixa motivação para adesão à terapêutica Não  

17 Não    

18 Não    

19 Sim Efeitos adversos Não  

20 Sim 
Entendeu que o motivo do tratamento já tinha sido 

ultrapassado 
Não  

21 Sim 
Entendeu que o motivo do tratamento já tinha sido 

ultrapassado 
Não  
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Anexo VI – Resultados obtidos ao inquérito “Utilização de Psicofármacos” 

organizados em gráficos  

 

 

 

 

Masculino

7
33%

Feminino
14

67%

1. Género

Masculino Feminino

n=21

18-30 anos
1

5%
31-40 anos

4
19%

41-60 anos
5

24%

Mais de 61 anos
11

52%

2. Faixa etária

18-30 anos 31-40 anos 41-60 anos Mais de 61 anos

n=21
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Menos de 6 meses
2

9,5%

6 meses - 1 ano
2

9,5%

1 - 2 anos
3

14%

Mais de 2 anos
14

67%

3. Há quanto tempo faz esta medicação?

Menos de 6 meses 6 meses - 1 ano 1 - 2 anos Mais de 2 anos

n=21

Médico de família
14

67%

Médico especialista 
7

33%

Outro (episódio de 
urgência,…)

0
0%

4. Quem prescreveu esta medicação pela primeira vez?

Médico de família Médico especialista Outro (episódio de urgência,…)

n=21

Sim
7

33%

Não
14

67%

5. Já realizou algum tratamento anteriormente com o mesmo fim?

Sim Não

n=21
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Sim
15

71%

Não
6

29%

6. Considera que o aconselhamento farmacêutico foi importante para o 
tratamento?

Sim Não

n=21

Início do tratamento
8

53%

Durante todo o 
tratamento

7
47%

6.1. Se sim, quando foi mais determinante?

Início do tratamento Durante todo o tratamento

n=15

Sim 
11

52%

Não
10

48%

7. Alguma vez parou ou pensou parar o tratamento?

Sim Não

n=21
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Efeitos adversos
2

18%

Baixa motivação para 
adesão á terapêutica

1
9%

Entendeu que o motivo 
do tratamento já tinha 

sido ultrapassado
6

55%

Outro
2

18%

7.1. Se sim, porquê?

Efeitos adversos

Baixa motivação para adesão á terapêutica

Entendeu que o motivo do tratamento já tinha sido ultrapassado

Outro

n=11

Sim
3

27%

Não
8

73%

7.2. O seu farmacêutico teve algum papel ativo na sua tomada de 
decisão?

Sim Não

n=11
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Continuou o tratamento
2

67%

Foi aconselhado a parar
0

0%

Foi aconselhado a ser 
reavaliado pelo médico

1
33%

7.2.1. Se sim, qual o desfecho da situação?

Continuou o tratamento Foi aconselhado a parar Foi aconselhado a ser reavaliado pelo médico

n=3
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1. Introdução 

Nos hospitais, o farmacêutico hospitalar tem como missão garantir a qualidade, segurança e 

eficácia dos medicamentos, assegurando que a cada doente chega a terapêutica adequada, na dose, 

quantidade e momento certos. Essa missão é atingida através da integração do farmacêutico em 

equipas multidisciplinares e através da colaboração e comunicação diárias com os diferentes 

profissionais de saúde. Para além disso, é ainda da responsabilidade do farmacêutico, promover ações 

de investigação científica e de ensino, mais valias para o progresso no conhecimento e, 

consequentemente, neste caso, para a garantia de melhores terapêuticas para os doentes [1].  

Perceber esta realidade e o papel que o farmacêutico hospitalar assume motivaram-me a 

enveredar por um estágio nesta área.  

2. Hospital das Forças Armadas – Pólo do Porto 

O Hospital Militar das Forças Armadas começou a ser construído em 1862, sendo na altura 

denominado como Hospital Militar D. Pedro V. A sua construção iniciou-se após aprovação por Carta 

de Lei de 1854, por D. Fernando II, em nome de seu filho rei D. Pedro V. A denominação do hospital 

foi fruto de uma homenagem ao mesmo, que havia falecido no ano anterior. Apenas em 1869, o hospital 

recebeu os primeiros doentes [2]. 

Com o estabelecimento da República, este passou a designar-se como Hospital Militar do Porto. 

Em 1926, na sequência da reorganização do exército, passou a denominar-se como Hospital Militar 

Regional nº1 e, em 1990, em homenagem ao seu fundador, como Hospital Militar Regional nº1 (D. 

Pedro V) [1]. Durante muitos anos este foi o único hospital que acolheu os três ramos das forças 

armadas - Marinha, Exército e Força Aérea [3].  

No âmbito das novas leis estabelecidas em 2009 relativas às Bases da Organização das Forças 

Armadas e do Estado-Geral das Forças Armadas, foi criado então o Hospital das Forças Armadas 

(HFAR) que uniu numa única estrutura hospitalar os hospitais da Marinha, do Exército e da Força 

Aérea. Desde aí, o HFAR subdivide-se pelo Pólo de Lisboa (HFAR-PL) e pelo Pólo do Porto (HFAR-

PP) [2,3]. 

Este hospital tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados aos militares das Forças 

Armadas, bem como à família militar e aos deficientes das Forças Armadas [4]. Estão aqui sedeados a 

totalidade das Consultas Externas, com atendimento, o Internamento e os Serviços / Unidades 

responsáveis pelos meios complementares de diagnóstico e terapêutica [3]. 

3. Serviços Farmacêuticos  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) constituem uma estrutura fundamental dos 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar [1].  

Os SFH são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, 

bem como a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, dispositivos médicos, kits e reagentes, 

integrando ainda as equipas de cuidados de saúde [1]. 

Assim, fazem parte das funções dos SFH a gestão de todo o circuito, que inclui a seleção, 

aquisição, aprovisionamento, armazenamento e distribuição aos serviços do hospital e a preparação 

de medicamentos citotóxicos e de medicamentos estéreis. Para além disso, os SFH são responsáveis 

pela promoção de ações de investigação científica e de ensino através, por exemplo, da prestação de 
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informação sobre medicamentos, quer a outros profissionais de saúde, quer aos pacientes (na consulta 

farmacêutica), e através da integração dos profissionais de saúde dos SFH em diversas comissões 

técnicas [1].  

A direção dos SFH é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar e, apesar da 

autonomia técnica e científica destes serviços, estes são sujeitos à orientação geral dos Órgãos de 

Administração dos Hospitais [1]. 

3.1.  Serviços Farmacêuticos do HFAR-PP 

Relativamente às instalações dos Serviços Farmacêuticos (SF) do HFAR-PP, as mesmas 

apresentam-se subdivididas em dois pisos, apresentando, tal como suposto, facilidade de acesso 

externo e interno [1]. No piso 0, encontra-se a zona de atendimento ao público, onde ocorre a 

distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório, e o armazém, que se apresenta subdividido 

em diferentes áreas – o armazém 70 (armazém central), o armazém 701 (preparação da dose unitária), 

o armazém 702 (quarentena). Estes armazéns abastecem ainda os armazéns avançados, presentes 

nos diversos serviços hospitalares. Os gabinetes farmacêuticos e a sala de convívio encontram-se no 

piso 1.  

No que diz respeito aos recursos humanos, o HFAR-PP é constituído por quatro farmacêuticos 

militares – Tenente-coronel farmacêutico Vítor Silva, diretor dos SF, Tenente-coronel farmacêutica 

Carla Veiros, Tenente-coronel farmacêutico Luís Faria e a Major farmacêutica Ana Oliveira – dois 

técnicos de farmácia – Tenente Jorge Ramos e Técnica Especialista Rosário Garcia – e dois 

assistentes operacionais – Pedro Costa e Mara Fernandes. Assim, todas as tarefas da responsabilidade 

dos SF são distribuídas pelos diferentes profissionais. 

O Dr. Vítor Silva é responsável pela validação da unidose e pela gestão dos medicamentos e 

dispositivos médicos. A Dra. Carla Veiros é responsável pela gestão dos gases medicinais e, no que 

respeita à gestão de ambulatório, pelas áreas de nefrologia, dermatologia, ginecologia e neurologia. O 

Dr. Luís Faria é responsável pela oncologia, incluindo a manipulação dos medicamentos citotóxicos e 

citostáticos e pelos protocolos de ambulatório, pelos estupefacientes e psicotrópicos e ainda pela 

gestão de ambulatório relativa às áreas de endocrinologia e reumatologia. A Dra. Ana Oliveira assume 

a responsabilidade da gestão das Autorizações de Utilização Excecionais (AUE), do controlo de stock 

de medicamentos de apoio ao HFAR-PP e controlo das validades dos medicamentos. Em caso de 

necessidade, por ausência de um farmacêutico, por exemplo, as funções são desempenhadas por 

qualquer um dos outros farmacêuticos. 

É de salientar ainda a integração do Dr. Vítor Silva na Comissão de Farmácia e Terapêutica, da 

Dra. Carla Veiros na Comissão de Controlo de Infeção e do Dr. Luís Faria na Consulta de Grupo 

Multidisciplinar de Decisão Terapêutica de Oncologia.  

4. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e dispositivos médicos (DM) consiste no 

conjunto de procedimentos realizados pelos SFH que garantem o bom uso e dispensa dos mesmos em 

perfeitas condições aos doentes do hospital. Cada um destes é sujeito a um processo de seleção, 

aquisição, manutenção e dispensa e, sendo o farmacêutico o responsável pelos mesmos, é ele quem 
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gere estes processos [1]. Desta forma, os SFH representam um papel crucial na capacidade e 

qualidade da prestação de cuidados de saúde inerentes à função e missão dos hospitais, isto é, no 

funcionamento destas instituições.  

4.1. Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

Um processo racional de seleção e aquisição de medicamentos, PF e DM para o hospital permite 

a não ocorrência tanto de falta de medicamentos como de excesso dos mesmos. Para isso, deve 

considerar-se, para cada produto, a frequência de dispensa, o preço e o espaço disponível no armazém 

da Farmácia Hospitalar (FH), permitindo uma eficiente gestão económica e, simultaneamente, dos 

espaços físicos.  

Dada a independência financeira da FH do HFAR-PP, o processo de seleção e aquisição dos 

produtos inicia-se pela emissão do pedido de compra pela mesma na secção de logística, secção 

responsável pela gestão dos orçamentos e pela autorização das aquisições e/ou cedência de 

cabimentos. A secção de logística efetua um estudo de mercado e avalia, em primeira instância, se o 

produto requerido é exclusivo de uma determinada firma (declaração de exclusividade) ou não. Se não 

for exclusivo, o serviço de logística solicita três orçamentos e disponibiliza-os à FH que opta 

normalmente pelo mais económico. No caso de preferência pelo diretor dos SFH do produto de uma 

determinada firma em detrimento das outras de menor custo, é possível a sua aquisição, desde que 

devidamente justificada. A secção de logística cria então o número de processo de dispensa e a 

requisição de compra, que é enviada para a firma selecionada, após obter um cabimento e 

compromisso assinado pelo diretor do HFAR. 

Em caso de necessidade imediata de alguns produtos, estes podem ser adquiridos a distribuidores 

grossistas, no caso do HFAR-PP, à Mercafar. Diariamente, até às 12:30h é efetuada uma encomenda 

de produtos necessários em falta, que são recebidos no mesmo dia até às 16 horas. O pagamento é 

efetuado, sendo que a secção de logística apenas recebe o processo após este pagamento, 

inversamente ao que ocorre no processo corrente de aquisição.  

Caso seja necessário um produto esgotado, existe a possibilidade de se proceder a um pedido de 

empréstimo a diferentes hospitais, normalmente ao Centro Hospitalar do Porto (Hospital Geral de Santo 

António), ao Hospital dos Lusíadas do Porto ou ao Hospital de São João. Assim que possível, efetua-

se a devolução do empréstimo obtido. 

Concomitantemente a estes processos, para a seleção de medicamentos para o hospital devem 

ser considerados as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital e o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), publicação oficial elaborada pela comissão técnica especializada 

do INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), que segundo 

determinados critérios, seleciona os medicamentos considerados mais aconselháveis para a utilização 

hospitalar [1,5]. Em regra, apenas devem ser utilizados a nível hospitalar, no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), os medicamentos que constem do FHNM [5]. 

Em suma, o farmacêutico hospitalar é responsável por garantir aos doentes, os medicamentos, PF 

e DM com maior qualidade e simultaneamente mais económicos [1].  
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4.2.  Receção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

Após requisição dos medicamentos, PF e DM, segue-se a receção destes, maioritariamente da 

responsabilidade dos técnicos de farmácia, sob supervisão dos farmacêuticos. No caso de 

estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados ou gases medicinais, a receção deve ser efetuada por 

um farmacêutico, sendo que a conferência de hemoderivados implica ainda a conferência dos boletins 

de análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED [1]. 

O processo de receção implica a conferência da guia de remessa em comparação com a Nota de 

Encomenda e a conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos, PF e DM, verificando os 

produtos, a forma farmacêutica, a dosagem, os lotes e os prazos de validade. Estes devem ser 

rececionados também informaticamente, registando os lotes e os prazos de validade, para que se torne 

possível a atualização do stock com informações completas e se garanta a rastreabilidade dos 

produtos. É de notar ainda que todos os documentos envolvidos neste processo devem ser arquivados 

[1]. 

4.3. Armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

O armazenamento de medicamentos, PF e DM deve ser efetuado de modo a garantir as condições 

necessárias de espaço, luz, humidade, temperatura e segurança dos mesmos. Assim, o armazém de 

medicamentos deverá ter determinadas condições mínimas, sendo as mesmas cumpridas no HFAR-

PP [1].  

O armazém dos SF dos HFAR-PP é composto por três armazéns com diferentes designações – 

armazém 70, de medicamentos, armazém 71, de dispositivos médicos e armazém 701, de 

medicamentos destinados à distribuição individual em dose unitária (Anexo I). Dentro de cada 

armazém, existem subáreas específicas, nomeadamente um cofre metálico para o acondicionamento 

de estupefacientes e psicotrópicos, um armário para os hemoderivados, um armário para os citotóxicos 

e ainda dois frigoríficos para os medicamentos refrigerados. Em todas as áreas, os produtos estão 

organizados pelo princípio FEFO (First expire First out), isto é, os que apresentam o prazo de validade 

mais curto são os primeiros a serem dispensados. Para além disso, estão organizados ainda pela 

Denominação Comum Internacional (DCI), por ordem alfabética.  

O armário de citotóxicos apresenta ainda a particularidade de estar subdividido por classes, sendo 

que na parte superior do armário se encontram as classes menos perigosas e na parte inferior as mais 

perigosas. Tal como exigido, junto a este armário, está presente um kit de emergência antiderrame, 

num local visível e assinalado [1].  

Para além destas áreas, existe ainda uma central para o armazenamento de gases medicinais e 

armazéns descentralizados, presentes nos diferentes Serviços Hospitalares (Anexo I). 

No que respeita a processos inerentes ao armazenamento dos medicamentos, PF e DM, 

periodicamente, é realizado um inventário com o intuito de se comparar o stock físico real com o stock 

informático. É ainda impressa e analisada pelo farmacêutico responsável, mensalmente, uma lista com 

os produtos que terminam a validade no decorrer do trimestre seguinte, de forma a escoar esses 

produtos. Quando se verifica que os produtos não serão consumidos até ao prazo de validade expirar, 
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tenta-se escoar os mesmos para hospitais mais próximos. Caso não seja possível, ao atingirem o final 

do prazo de validade, os produtos são enviados para quarentena, podendo ser ou não alvo de crédito 

por parte dos fornecedores. 

4.3.1. Etiquetagem e reembalamento 

Um dos critérios adotados na seleção de medicamentos é a identificação nos blisters da DCI, do 

lote, do prazo de validade e da dosagem, necessária para a distribuição pelos SFH. No entanto, em 

alguns medicamentos, tal não é possível. Nesses casos, procede-se ao reembalamento ou, 

preferencialmente, à etiquetagem, uma vez que é a opção mais prática e que envolve menores custos. 

A etiquetagem é realizada pelos assistentes operacionais. Em medicamentos multidose 

acondicionados em frascos ou que apresentem dimensões demasiado reduzidas para colocar a 

etiqueta na parte inferior do blister, procede-se ao reembalamento. O reembalamento é realizado 

esporadicamente pelo Tenente Ramos. 

4.4 Faturação 

No HFAR-PP, a faturação de medicamentos e DM pode ser por duas formas distintas – sempre 

que existe uma prescrição médica, pode ser diretamente ao doente ou, em alternativa, ao serviço, que 

posteriormente procede à faturação ao doente. 

Os doentes deste hospital podem beneficiar de um dos três subsistemas específicos: ADM 

(Assistência na Doença aos Militares), ADMG (Assistência na Doença aos Militares da Guarda) e 

SADPSP (Serviço de Assistência na Doença à PSP), sendo a faturação efetuada de forma distinta e 

da responsabilidade de diferentes instituições. 

5. Pedidos de Autorização de Utilização Excecional 

O Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto estabelece que apenas podem ser comercializados 

em território nacional medicamentos que apresentem uma autorização ou um registo, válidos e em 

vigor, concedidos pelo INFARMED ou por um órgão competente da Comunidade Europeia [6,7]. De 

acordo com o artigo 92º do mesmo, o INFARMED pode autorizar a utilização em Portugal de 

medicamentos não possuidores de qualquer uma das autorizações comuns previstas, ou que, 

possuindo uma dessas autorizações, não esteja efetivamente comercializado. Isto é, no contexto dos 

SFH, este procedimento aplica-se a medicamentos que não possuam Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) nem que constam no FHNM.  

Essa autorização denomina-se como AUE, sendo que esta apenas é concedida quando se verifica uma 

das seguintes condições [7]: 

“a) Mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de determinadas patologias, desde que seja demonstrada a inexistência de alternativa no 

conjunto de medicamentos com autorização de introdução no mercado; 

b) Sejam necessários para impedir ou limitar a propagação, atual ou potencial, de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar efeitos nocivos;  

c) Em casos excecionais, sejam adquiridos por serviço farmacêutico ou farmácia de oficina e 

dispensados a um doente específico.”  

Salienta-se também que a AUE não pode ser concedida se se tratar de medicamentos 

experimentais que estejam a ser sujeitos a ensaios clínicos para a indicação terapêutica em questão 
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ou caso a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica tenha sido consultada pelo INFARMED e 

tenha emitido um parecer desfavorável à utilização do medicamento [7].  

O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED pelo diretor clínico da instituição de saúde onde o 

medicamento vai ser administrado [8]. 

Até ao final do ano de 2018, anualmente, durante o mês de setembro, os requerentes deveriam 

submeter um pedido único de AUE por medicamento com benefício clínico reconhecido, para vigorar 

no ano seguinte [6]. A partir de janeiro do ano corrente, a AUE concedida passou a vigorar pelo período 

de 3 anos, em vez de 1 ano, pelo que o requerente deve solicitar a quantidade adequada para este 

novo período, baseada numa avaliação e previsão das necessidades de medicamento consoante o 

consumo de anos anteriores [9]. O pedido inclui, para cada medicamento, o impresso de uso 

obrigatório, a justificação clínica atualizada e assinada pelo médico prescritor (no caso dos 

medicamentos que não fazem parte do FHNM) e o comprovativo de Boas Práticas de Fabrico (no caso 

dos medicamentos sem AIM na União Europeia) [6]. 

As AUE são então concedidas para um medicamento específico, para uma determinada 

quantidade, um determinado fornecedor e com um preço definido. 

Destaca-se ainda que, no decorrer da vigência da AUE, as entidades hospitalares podem requerer 

quantidades adicionais (adendas por motivo justificado) ou novos pedidos de AUE sempre que 

considerem adequado [9].  

Assim, resumidamente, existem medicamentos aprovados para a utilização em FH que não são 

comercializados em Portugal. Se estes medicamentos forem então aprovados, isto é, estiverem 

indicados no FHNM e não comercializados, ou seja, não tiverem AIM, necessitam apenas de AUE para 

serem utilizados. No entanto, existem ainda medicamentos que não estão aprovados nem são 

comercializados e que, portanto, para além da AUE, necessitam também de uma justificação clínica. 

6. Dispositivos médicos e material de apoio clínico 

Os DM são importantes instrumentos de saúde e são destinados a serem utilizados para fins 

similares aos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença. O que os distingue 

então dos medicamentos é o facto de atingirem os seus fins através de mecanismos que não se 

traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [10]. 

Dado o seu impacto cada vez mais significativo na saúde e nas despesas com cuidados de saúde, 

os DM carecem de um processo de controlo desde a seleção até à distribuição que garanta a sua 

qualidade, segurança e eficácia, de forma similar ao que ocorre para os medicamentos [10]. 

No HFAR-PP, a aquisição de DM e material de apoio clínico é efetuada através de uma 

manifestação de necessidade que passa pela secção de logística, após a qual é emitido um pedido de 

compra, à semelhança do que ocorre para os medicamentos. Após aquisição, são recebidos pelos SF 

e são armazenados no armazém central 71. Os produtos pertencentes a este grupo são distribuídos 

por reposição de níveis, isto é, para cada serviço está estabelecido o tipo, a quantidade e a 

periodicidade de requisição dos produtos de acordo com as suas necessidades. Caso existam 

necessidades excecionais de produtos devido a um aumento extraordinário do consumo, os serviços 

efetuam um pedido que deverá ser devidamente justificado aos SFH. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar | Bruna Costa 

7 
 

7. Sistema de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos representa uma etapa crucial no circuito do medicamento sendo, 

por isso, da responsabilidade dos SFH. O sistema de distribuição de medicamentos deve ter em conta 

as características do hospital e os recursos do mesmo, de forma a que se atinja os objetivos 

pretendidos, nomeadamente a racionalização da distribuição dos medicamentos e dos custos com a 

terapêutica, a garantia do cumprimento da prescrição e a administração correta do medicamento, a 

monitorização da terapêutica e a diminuição dos erros relacionados com a medicação, tais como a 

administração de medicamentos não prescritos, a troca da via de administração e os erros de doses. 

Para isso, o farmacêutico terá de validar toda a prescrição médica [1]. 

7.1.  Distribuição tradicional 

A distribuição tradicional é o sistema mais simples em que o farmacêutico é responsável pela 

cedência de medicamentos, DM e PF não especificamente a cada doente, mas a cada serviço clínico, 

baseada nas suas requisições prévias. Após o fornecimento pela FH, os mesmos são armazenados 

em stocks descentralizados presentes no respetivo serviço. 

Este tipo de distribuição apresenta diversas vantagens, nomeadamente baixo custo de 

implementação, maior facilidade de acesso aos medicamentos, DM e PF que se encontram nos 

serviços do hospital, principalmente em relação a produtos de elevado consumo ou em que não seja 

possível a distribuição por outros métodos [1].  

No entanto, apresenta também inúmeras desvantagens. A menor intervenção do farmacêutico 

resulta em dificuldades de controlo logístico, maior número de perdas, erros na administração e diminui 

ainda a possibilidade de acompanhamento do perfil farmacoterapêutico do doente [1]. Devido a estas 

desvantagens, no HFAR-PP, este tipo de sistema de distribuição é apenas utilizado na distribuição de 

tiras de determinação da glicemia. 

7.2. Distribuição individual em dose unitária de medicamentos 

A Distribuição Individual em Dose Unitária de Medicamentos (DIDUM) consiste na distribuição 

diária de todos os medicamentos, em dose individual unitária, baseada na prescrição médica, para 

cada doente e para um período de 24 horas. No HFAR-PP, uma vez que aos feriados e aos fins-de-

semana os SF estão encerrados, nestas situações, os medicamentos são distribuídos para 48 ou 72 

horas, respetivamente. 

No que respeita também ao HFAR-PP, os serviços que usufruem deste tipo de distribuição são o 

Internamento Médico, Internamento Cirúrgico, Unidade de Convalescença e Reabilitação e Unidade de 

Cuidados Intermédios. Cada serviço possui dois armários com gavetas individuais, identificadas com o 

serviço, nome e cama do doente. Um dos armários encontra-se no serviço de internamento com a 

medicação do doente e o outro é recebido diariamente pela FH (Anexo II). 

 Assim, os armários chegam à farmácia por volta das 14:30 horas de um dia. Neste momento, é 

feita a devolução da medicação sobrante do dia anterior de cada doente e preparada a medicação 

necessária para o próximo período de 24 horas. Sistematicamente, entre as 08:30 horas e as 09:00 

horas, é efetuada a validação das prescrições e às 09:00 horas são impressos os mapas unidose. Até 

às 13:00 horas, é feita a preparação e a conferência das malas. Uma vez que alguns medicamentos 

são prescritos durante a manhã, efetua-se a validação das mesmas às 13:00 horas, imprimindo-se 
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esse mapa – mapa de alteradas – às 14:00 horas. Das 14:00 horas às 14:30 horas, procede-se à 

alteração das gavetas e as malas são enviadas para o serviço, faturando-se os medicamentos cedidos. 

Das 14:30 horas às 16:30 horas poderá ainda surgir um novo mapa de alteradas, efetuando-se portanto 

essas alterações durante este período e faturando-se os novos medicamentos.  

A prescrição de cada doente é validada pelo farmacêutico e, no caso de não adequação ao doente, 

é comunicado ao médico que deverá alterar ou justificar a prescrição. Alguns medicamentos, 

nomeadamente os antibióticos, requerem uma atenção especial e uma justificação prévia da sua 

prescrição, dado o número crescente de resistências a esta classe de fármacos.  

Os armários com os medicamentos são preparados pela técnica da FH, sendo que o profissional 

responsável por supervisionar a preparação e conferir a dispensa de toda a medicação é o 

farmacêutico.  

No HFAR-PP, no caso de uma admissão de um doente e em situação de necessidade de 

medicamentos que não sejam parte do stock do serviço, às 21:00 horas, por exemplo, uma vez que os 

SFH estão encerrados, é possível que o enfermeiro do serviço em conjunto com o Graduado de Dia, 

recorram ao stock de apoio da farmácia. 

7.3. Distribuição de medicamentos por reposição de stocks 

Em cada serviço do hospital, existe um armazém avançado de medicamentos. Estes 

medicamentos e as quantidades dos mesmos são previamente definidos pelos farmacêuticos, 

enfermeiros e médicos dos respetivos serviços clínicos e são adaptados às patologias frequentemente 

tratadas. A reposição dos stocks nivelados é feita de acordo a periodicidade previamente definida pelos 

mesmos profissionais de saúde. Para além disso, é efetuada, pelo farmacêutico, a validação e a 

conferência dos medicamentos pedidos pelo enfermeiro do serviço.  

Assim, o farmacêutico torna-se responsável por realizar uma avaliação periódica do consumo dos 

medicamentos, avaliando a necessidade de ajuste dos stocks e por garantir que a medicação se 

encontra dentro do prazo de validade e que os mesmos são corretamente armazenados, minimizando 

eventuais erros que possam ocorrer [1]. 

No entanto, este tipo de distribuição é apenas indicado quando não é possível a distribuição por 

DIDUM, uma vez que a DIDUM permite o acompanhamento farmacoterapêutico do doente, sendo o 

sistema de distribuição que garante uma maior segurança e eficácia [11].  

7.4. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime ambulatório pelos SFH resulta da necessidade de haver 

um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas devido, por exemplo, à ocorrência de 

efeitos secundários graves e à necessidade de assegurar a adesão dos doentes à terapêutica. Existem 

também alguns medicamentos cuja comparticipação é de 100% apenas se forem dispensados pelos 

SFH [1].  

Este sistema de distribuição pode consistir em dispensa direta ao doente ou administração a nível 

hospitalar, sendo o tempo (24 horas) o fator que distingue o ambulatório a nível hospitalar. 

Em qualquer um dos casos, no ato de dispensa dos medicamentos, deverá ser fornecida a 

informação relevante no que respeita à correta utilização dos mesmos, às reações adversas, à 

importância da adesão à terapêutica e às consequências do não cumprimento do plano terapêutico [1]. 
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No HFAR-PP, é realizada uma consulta farmacêutica com os pacientes de oncologia que iniciam 

quimioterapia. Tal permite prestar um aconselhamento de extrema importância ao utente, com o 

envolvimento familiar, melhorando a adesão à terapêutica e a utilização dos medicamentos. Nesta 

consulta, torna-se também possível que o farmacêutico percecione os problemas e preocupações dos 

pacientes e, dessa forma, os possa aconselhar de uma forma mais direta. O objetivo dos SF do HFAR-

PP é garantir que a consulta farmacêutica seja também realizada com os pacientes dos restantes 

serviços que dispõem deste sistema de distribuição, como é o caso da Nefrologia, Dermatologia, 

Reumatologia e Endocrinologia. 

Para além disso, no caso de dispensa relativa ao Serviço de Oncologia, por exemplo, prepara-se 

e são cedidas malas com divisórias para a medicação de cada toma, para evitar erros de administração 

e preparar a terapêutica adjuvante à quimioterapia, integrada no protocolo dos doentes, o que melhora 

também o processo de utilização do medicamento por parte dos doentes. 

  Assim, é de salientar que este sistema de distribuição apresenta inúmeras vantagens quer para 

os doentes quer para os hospitais, nomeadamente o aconselhamento direto aos doentes e, no caso da 

administração realizada no domicílio, a diminuição do risco de complicações associadas ao 

internamento, como é o caso das infeções hospitalares, menores custos associados e a possibilidade 

do doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar [1]. 

7.5. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem medicamentos que, por inúmeros motivos, são sujeitos a um controlo e legislação 

especiais. Os medicamentos que aqui se incluem são os estupefacientes e psicotrópicos, os 

hemoderivados, os gases medicinais e os medicamentos extra-formulário. 

7.5.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

Os estupefacientes e substâncias psicotrópicas são substâncias que atuam sobre o Sistema 

Nervoso Central e são de extrema importância para a medicina, uma vez que as suas propriedades, 

desde que utilizadas de forma adequada, podem trazer benefícios terapêuticos a um número alargado 

de situações de doença, algumas com elevada incidência na população. No entanto, este tipo de 

substâncias está normalmente associado a atos ilícitos, nomeadamente ao tráfico e consumo de 

drogas. Assim, os estupefacientes e psicotrópicos necessitam de um regime, cuidado e controlo 

especiais pelas autoridades competentes e pelos profissionais de saúde [12].  

Por este motivo, existem vários decretos-lei e despachos associados a esta temática. O Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, estabelece o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas e lista em tabelas as diversas substâncias incluídas neste 

grupo [13]. A encomenda é feita a partir do Anexo VII da Portaria n.º 981/98 de 8 de junho que deverá 

ser devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo farmacêutico e anexado à Nota de 

Encomenda [14]. Aquando da receção, devem ser verificados cuidadosamente todos os dados da 

encomenda.  

Relativamente ao armazenamento, no HFAR-PP, este é feito num cofre fechado localizado nos 

SFH. Em alguns serviços do hospital, existem também stocks descentralizados, com as mesmas 

condições de armazenamento e sob o encargo do enfermeiro-chefe do respetivo serviço. Para cada 

serviço, a distribuição é feita através da reposição de stocks pré-definidos. A requisição e dispensa 
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destes medicamentos à farmácia é feita através do Anexo X, presente em livros de registos e 

requisições [14]. Cada impresso corresponde a um medicamento apenas e serve para o registo de um 

máximo de dez doentes. Para cada um dos medicamentos, é registado no Anexo X o lote a que este 

pertence, permitindo a rastreabilidade caso seja necessário. O documento é ainda assinado pelo 

médico (diretor do serviço ou legal substituto), pelo farmacêutico e pelo enfermeiro responsável. Após 

o preenchimento completo, o original é arquivado durante 5 anos e o duplicado fica no respetivo serviço 

no processo do doente. 

Uma vez que o Dr. Luís Faria é o farmacêutico responsável pela área dos psicotrópicos, durante 

todo o período de estágio estive em contacto com a dispensa deste tipo de medicamentos e do 

subsequente registo e arquivo do Anexo X. 

7.5.2 Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma humano - hemoderivados - constituem um grupo particular 

e diferenciado dentro das especialidades farmacêuticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), estes medicamentos são constituídos por proteínas plasmáticas que apresentam interesse 

terapêutico e que não podem ser sintetizados por métodos convencionais, pelo que são obtidos de 

plasma de dadores humanos sãos, sendo os principais a albumina, as imunoglobulinas e os fatores de 

coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX e os complexos protrombínicos) [15]. 

Desta forma, o risco de transmissão de doenças por esta via é bastante elevado, o que impõe um 

controlo rigoroso e uma exigência crescente sobre estes fármacos, no sentido de garantir tanto a 

qualidade como a segurança dos mesmos [16]. 

Assim, através do Despacho n.º 1051/2000, de 14 de setembro, foi estabelecido um sistema de 

registo uniforme de todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos 

doentes, garantindo a rastreabilidade de todos os medicamentos derivados do plasma humano e 

disponibilizando uma metodologia adequada à investigação de uma eventual relação de causalidade 

entre a administração terapêutica daqueles medicamentos e a deteção de uma doença infeciosa 

transmissível pelo sangue (Anexo III) [17].  

Procedendo então de forma correta e de forma a que se torne possível identificar os fabricantes, 

distribuidores, lotes e doentes aos quais foram administrados hemoderivados, é necessário o 

preenchimento de um impresso denominado “Medicamentos Hemoderivados – 

Requisição/Distribuição/Administração” (Modelo n.º 1804, da INCM). Este documento é constituído por 

duas vias, a “via farmácia” e a “via serviço”. Na primeira, procede-se ao registo do hospital, serviço 

requisitante, identificação do doente e médico, data da requisição, nome do medicamento, forma 

farmacêutica, dose, via de administração e a justificação clínica e, no segundo, o registo das 

administrações por parte dos enfermeiros do serviço [17]. 

Para além disso, os hemoderivados necessitam de um processo de libertação, dada a sua 

variabilidade biológica, de forma a tornar-se possível a sua utilização. O processo de libertação, pelo 

Laboratório do INFARMED, envolve uma avaliação da documentação de produção de cada lote e a 

realização dos ensaios definidos nas normas europeias específicas para cada produto. Sempre que 

esta avaliação laboratorial cumpra os requisitos legais e normativos, é emitido um Certificado Oficial 

Europeu de Libertação de Lote – COELL - reconhecido em toda a União Europeia. No caso do 
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medicamento já possuir um COELL emitido por outro país, o INFARMED emite um Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote - CAUL. O número de COELL ou CAUL é sempre registado pelo 

farmacêutico no impresso antes da dispensa do medicamento.  

Destaca-se ainda que após a dispensa ou devolução de hemoderivados, é feito o consumo ao 

doente a nível informático, com o intuito de manter sempre os stocks atualizados. Para além disso, uma 

vez que alguns serviços podem ter necessidades imediatas, a FH cede alguns hemoderivados com o 

impresso pré-preenchido, que é posteriormente regularizado [18]. 

7.5.3. Gases medicinais 

De acordo com o novo Estatuto do Medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 

de Agosto, Gases Medicinais (GM) são os ”gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados 

a entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a 

um medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico 

in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre 

que estejam em contacto com estes”. Ou seja, este Decreto-Lei consagrou como GM todos aqueles 

que preenchem os requisitos de medicamento ou DM. Até 2006, não eram classificados como tal, mas 

desde então, exige-se que os GM apresentem um elevado nível de qualidade, segurança e eficácia e 

que os procedimentos associados ao seu circuito estejam de acordo com as boas práticas [19]. 

Atualmente, os GM são então uma área de intervenção dos SFH e compete aos farmacêuticos 

selecionar, adquirir e controlar a qualidade destes, em responsabilidade partilhada com os outros 

serviços competentes dos hospitais, gerir o aprovisionamento e garantir o armazenamento seguro 

destes e assegurar e controlar a sua distribuição interna e dispensa através de circuitos seguros. Para 

além disso, é da responsabilidade do farmacêutico promover o uso racional do medicamento e as 

atividades de farmacovigilância e de vigilância dos DM e disponibilizar informação sobre os GM, as 

suas indicações terapêuticas, interações, contraindicações e efeitos secundários, nomeadamente 

através de sistemas de gestão da informação [20]. 

Existem então diversos GM. Os considerados medicamentos são o oxigénio – que pode ser 

utilizado na sua forma gasosa, armazenado em garrafas portáteis B5 distribuídas por todos os serviços 

e presentes nos carros de emergência, ou na sua forma líquida a alta pressão, fornecido através de um 

circuito –, o protóxido de azoto – presente na central de gases e caracterizado pelas suas propriedades 

anestésicas – e o ar medicinal – presente também na central de gases e em garrafas às quais se 

recorre quando existe alguma falha.  Já os GM que são considerados DM são o dióxido de carbono, 

utilizado na laparoscopia para expansão abdominal, misturas de gases contendo árgon, hélio, entre 

outros, e o azoto líquido, empregue em contexto de dermatologia, para queimar verrugas, o 

octafluorpropano e o hexafluoreto de enxofre, utilizado em cirurgia ocular. 

No HFAR-PP, a aquisição de GM é feita à empresa Air Liquide, responsável também por garantir 

que a rede de distribuição de gases medicinais cumpre os requisitos exigidos pelas normas nacionais 

e internacionais em vigor.  

No exterior do hospital, existe um reservatório criogénico de oxigénio líquido que está associado a 

um sistema integrado de vigilância contínua (Anexo IV). Já no armazém de GM (Anexo IV) existe uma 

zona de produção de vácuo, ar comprimido e garrafas de oxigénio, protóxido de azoto, ar medicinal e 
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dióxido de carbono. As garrafas estão identificadas de acordo com a norma internacional EN 1089-

3:2004, isto é, apresentam corpo branco e o topo do cilindro com uma cor específica do tipo de gás 

acondicionado [20]. Existe ainda um armazém fora dos SFH (Armazém IV) onde estão armazenadas 

garrafas de gases de pequenas dimensões, utilizadas apenas como reserva e para serem usadas 

quando é necessário mudar o doente de um serviço para outro, deslocar o doente para a realização de 

exames ou transferi-lo para outra unidade hospitalar. Como durante o trajeto o doente não pode estar 

ligado ao sistema de distribuição de gases do hospital, é necessário utilizar estas garrafas portáteis. O 

pedido destes cilindros à empresa fornecedora é semelhante ao dos restantes medicamentos, 

considerando o consumo e a quantidade existente em armazém. 

7.5.4. Medicamentos extra-formulário 

Os medicamentos distribuídos e dispensados nos SFH estão, de uma forma geral, incluídos no 

FHNM. Existem também formulários internos para cada unidade e saúde que englobam determinados 

medicamentos.  

Numa situação de necessidade de um medicamento que não conste quer num formulário como no 

outro, ou seja, um dos casos em que o medicamento não está aprovado nem é comercializado, é 

necessária uma justificação clínica pelo diretor do serviço. É efetuado então um pedido especial à 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), constituída por três médicos e três farmacêuticos, sendo 

o presidente um dos médicos, especificamente, o diretor clínico.  A CFT decidirá então se o 

medicamento pode ser utilizado ou não perante a justificação clínica apresentada. 

8. Serviços Hospitalares 

No decorrer do estágio no HFAR-PP, o Dr. Luís Faria concedeu-me a oportunidade de conhecer a 

realidade deste estabelecimento, ao nível de todos os Serviços Hospitalares. Essa oportunidade foi de 

extrema importância para conhecer o circuito completo dos medicamentos, DM e PF e para perceber 

as interligações entre os diferentes profissionais de saúde e entre as diversas áreas de intervenção. 

No primeiro dia de estágio, foi-me apresentado, para além da FH, a maioria dos Serviços 

Hospitalares o que, desde logo, me despertou para a dinâmica do hospital como um todo. Para além 

disso, ao longo de todo o estágio, em dias e horários previamente acordados, fui apresentada pelo Dr. 

Luís Faria aos diferentes responsáveis por cada serviço, os quais me acompanharam e explicaram o 

funcionamento do respetivo serviço, através da demonstração das instalações e da explicação das 

rotinas dos profissionais de saúde de cada área. Para além disso, explicaram-me a relação entre o 

serviço e os SFH.  

Assim, estas visitas permitiram-me enquadrar o papel do farmacêutico nos diversos Serviços 

Hospitalares através da compreensão do percurso completo dos medicamentos, DM e PF. Tornou-se 

também percetível que a função definida de todos os profissionais de saúde possibilita atingir o principal 

objetivo de todos, isto é, o bem-estar do doente. 

Desta forma, a função do farmacêutico, bem como a comunicação entre estes, os médicos e os 

enfermeiros que ocorre diariamente são imperativos para esse fim. 
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8.1. Internamento Médico 

O serviço de Internamento Médico, chefiado pelo enfermeiro Carlos Ribeiro, encontra-se no piso 4 

e recebe doentes por períodos de internamento prolongados e com cuidados de saúde específicos. 

Diariamente, os doentes internados são distribuídos pelos enfermeiros de serviço em cada um dos três 

turnos - manhã, tarde e noite. Cada enfermeiro é responsável por conferir a medicação enviada nas 

gavetas dos doentes que lhe foram destinadas e por preparar e separar a medicação a ser administrada 

naquele horário. Só após este processo é que a medicação chega finalmente ao doente, seguindo para 

os quartos.  

A minha visita a este serviço coincidiu com o período da “Visita Médica”, isto é, um momento em 

que os médicos e o enfermeiro-chefe se reúnem e, junto a cada um dos doentes individualmente, 

comentam o seu estado de saúde e a sua evolução. Desta forma, pude perceber mais um processo 

constituinte da dinâmica desta área hospitalar.  

Para além disso, foi-me ainda mostrado o stock descentralizado lá presente, bem como a zona de 

conferência e preparação da medicação, tornando percetível o circuito do medicamento fora dos SFH. 

8.1.1. Reuniões de Grupo de Medicina 

Semanalmente, às terças-feiras, no período da manhã, ocorre uma reunião do serviço de 

Internamento Médico, onde estão presentes médicos, enfermeiros, um farmacêutico e ainda um 

assistente social. O farmacêutico habitualmente presente é a Dra. Carla Veiros. Nestas reuniões, é 

discutido cada doente individualmente, o seu historial clínico que normalmente envolve várias 

patologias simultâneas e a respetiva terapêutica, tendo como principal objetivo analisar qual o melhor 

procedimento a seguir. Esta discussão considera ainda aspetos sociais e familiares.  

Numa das reuniões em que estive presente, por exemplo, surgiu a necessidade de alterar a 

prescrição de insulina por um antidiabético oral por falta de suporte familiar que se responsabilizasse 

pela administração da insulina. Numa outra reunião, surgiu ainda a necessidade de a Dra. Carla alertar 

para o facto de, possivelmente, num dos doentes a antibioterapia sugerida não ser eficaz, dada a 

resistência ao antibiótico. Assim, a presença do farmacêutico é imperativa nestas reuniões, uma vez 

que permite que, nestas situações e noutras semelhantes em que se percebe a necessidade de alterar 

a medicação, se considere a opinião do profissional de saúde que possui um maior conhecimento sobre 

os medicamentos.  

Por isto, as diversas reuniões em que estive presente ao longo de todo o estágio permitiram-me 

conhecer inúmeras patologias, a sua terapêutica habitual e ainda percecionar a intervenção direta do 

farmacêutico neste serviço. 

8.2. Bloco Operatório  

No HFAR-PP, o Bloco Operatório é constituído por quatro salas cirúrgicas, sendo que uma, por 

escassez de espaço, não funciona como tal e é utilizada como armazém de material. Entre as salas, 

existe a zona de lavagem e desinfeção das mãos e braços, quatro salas de apoio com material e o 

acesso à sala de esterilização do material. É de notar que as salas de apoio são próximas e de fácil 

acesso, de forma a simplificar todos os processos. No local de armazenamento de medicamentos 

existem dois armários, um de gavetas organizado alfabeticamente, e outro metálico com fechadura, 

onde se encontram os psicotrópicos e estupefacientes. Em cada sala cirúrgica, há ainda um carro de 
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medicação que pode ser necessária em caso de emergência, incluindo também alguns psicotrópicos e 

estupefacientes que são controlados. Estes armazenamentos estão ao cargo do enfermeiro-chefe e a 

sua reposição é efetuada pela FH. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de estar no Bloco Operatório durante duas manhãs. Na 

primeira visita, após a mudança de vestuário para o fato, touca e socas especificas, fui recebida pelo 

enfermeiro-chefe Carlos Delgado que me apresentou aos restantes profissionais de saúde, explicou 

todo o processo de funcionamento do serviço e mostrou todas instalações do mesmo, incluindo a 

central de esterilização do material e ressaltando o local de armazenamento de medicamentos. Nesta 

manhã, assisti ainda a duas cirurgias à mão e a um bypass gástrico. 

A segunda visita permitiu-me perceber alguns aspetos de toda a dinâmica do Bloco Operatório, 

que na primeira visita não me havia percebido, quer no que respeita ao funcionamento do serviço, quer 

no que respeita ao circuito do medicamento. Nesta manhã, assisti novamente a um bypass gástrico e 

à remoção de uma banda gástrica.  

Estas duas visitas foram então importantes para, para além de experienciar esta oportunidade de 

assistir a cirurgias, conhecer a organização deste serviço onde os medicamentos assumem também 

um papel crucial e a utilização destes, fundamentalmente dos anestésicos e reversores da anestesia. 

8.3. Unidade de Tratamento Ambulatório 

A Unidade de Tratamento Ambulatório (UTA) é um serviço em que os doentes permanecem no 

hospital por um período inferior a 24 horas por, dada a situação clínica em que se encontram, 

necessitarem de receber determinados cuidados de saúde, de diagnóstico ou de terapêutica e de 

permanecerem sob vigilância de um médico ou enfermeiro. As situações mais frequentes são doentes 

oncológicos que recebem quimioterapia e que necessitam destes cuidados. 

No HFAR-PP, a UTA é constituída pela receção e sala de espera, gabinetes médicos, vários 

armazéns contendo DM, soros, entre outros, uma sala de tratamentos e, contígua a esta, uma sala com 

uma câmara de fluxo laminar que se destina à manipulação de alguns medicamentos, nomeadamente 

os citotóxicos. No entanto, dadas as condições restritas a que os locais de preparação dos citotóxicos 

devem obedecer para garantir a segurança dos profissionais de saúde que operam nas mesmas e/ou 

são responsáveis pela produção destes medicamentos, nesta câmara de fluxo laminar apenas é 

possível a preparação de certos medicamentos, em particular os que são preparados em sistema-

fechado, como é o caso do BCG, utilizado no tratamento do carcinoma da bexiga. Todos os outros são 

preparados no Hospital dos Lusíadas do Porto, uma vez que, dada a ausência das condições mínimas 

no HFAR-PP, os dois hospitais estabeleceram um protocolo para usufruto pelo HFAR-PP da unidade 

de preparação de citotóxicos do Hospital dos Lusíadas. 

Nas várias visitas à UTA que realizei no decorrer do estágio, apercebi-me de todos os 

procedimentos e processos envolvidos neste serviço, as funções específicas desempenhadas por cada 

profissional, conheci os armazéns lá presentes e observei a preparação e preparei também alguns 

BCG. Também neste serviço foi compreensível o papel determinante do farmacêutico. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar | Bruna Costa 

15 
 

8.3.1. Reuniões do Grupo Multidisciplinar de Oncologia 

À semelhança do que ocorre no serviço de Internamento Médico, na UTA decorre também 

semanalmente, no período da manhã da quarta-feira, uma reunião que envolve diferentes profissionais 

de saúde. Nestas reuniões estão presentes médicos de diversas especialidades, nomeadamente 

Oncologia, Radio-oncologia, Cirurgia Geral, Urologia, Pneumologia e Medicina Interna, o enfermeiro-

chefe e um farmacêutico, neste caso, o Dr. Luís Faria. Em cada reunião são apresentadas as diferentes 

histórias clínicas e outras informações relevantes acerca do doente, sempre que seja necessário 

realizar uma intervenção diferente do comum ou quando o médico responsável por esse doente 

necessite de opiniões que completem a sua. Assim, a perspetiva de diferentes profissionais de saúde 

assegura maior eficácia e segurança do tratamento.  Cada reunião resulta num documento para cada 

caso que indica a decisão do tratamento – protocolo de decisão terapêutica – e que é assinado por 

todos os presentes.  

8.4. Urgência 

As instalações do serviço de urgência no HFAR-PP, apesar de novas, não apresentam material 

necessário para disporem de uma unidade de Cuidados Intensivos e, por isso, em situações mais 

graves não têm capacidade de resposta. No entanto, a remodelação das instalações foi uma mais valia 

para o hospital, uma vez que melhorou as condições de tratamento dos doentes sempre que há 

capacidade de resposta. A Urgência é constituída essencialmente pelo gabinete de triagem, por dois 

gabinetes médicos, três salas de observações, uma sala de pequenas cirurgias, uma sala de 

emergência e um armazém de medicação.  

Na minha visita a este serviço, foram-me apresentadas as instalações e explicada a dinâmica do 

mesmo pelo enfermeiro-chefe Daniel Perucho. Apesar de não ter sido possível visualizar essa 

dinâmica, uma vez que nesse momento eram poucos os doentes lá presentes, foi útil percebê-la. Para 

além disso, foi igualmente útil conhecer o armazém da medicação deste serviço, que se encontra 

ordenado por ordem alfabética, e o carro de emergência, que contém alguns medicamentos 

frequentemente necessários nestas situações. Tanto este armazém descentralizado como o carro de 

emergência estão sob o encargo do enfermeiro-chefe, sendo a sua reposição da responsabilidade da 

FH.  

8.5. Nefrologia e Hemodiálise 

No HFAR-PP, a unidade de Nefrologia apresenta duas salas distintas, ambas destinadas à 

realização da hemodiálise. Uma das salas é reservada a doentes positivos, ou seja, doentes com 

doenças infeciosas, como hepatite ou SIDA, e a outra para doentes sem doenças infeciosas. Cada 

doente deve ser sujeito a tratamento três vezes por semana, neste caso, segunda, quarta e sexta-

feiras, durante 4 horas. Na minha visita a este Serviço Hospitalar, foram-me mostradas as instalações 

e também os equipamentos utilizados e foi-me explicado o papel dos diferentes profissionais de saúde 

neste tipo de patologias e os medicamentos normalmente associados a estas.  

Os aparelhos utilizados no HFAR-PP para a realização da hemodiálise são os FRESENIUS 

4008H® que, mesmo não sendo os mais atuais, apresentam uma velocidade superior que se traduz 

em mais ciclos de limpeza, constituindo, portanto, uma vantagem para os doentes. Relativamente à 

medicação, esta inclui ferro (dependente da anemia), complexos vitamínicos (essencialmente vitamina 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar | Bruna Costa 

16 
 

D, dado a difícil captação desta por parte dos doentes), epoetinas, fármacos captadores de fósforo, 

entre outros. Todos os medicamentos são enviados mensalmente pelos SFH e são distribuídos através 

de um protocolo, sendo frequentemente revistos, reavaliados e adaptados às alterações clínicas que 

os doentes possam apresentar.  

Nesta visita, tive ainda a oportunidade de conhecer a zona de tratamento das águas utilizadas, 

localizada no andar inferior desta unidade. Esta zona é fundamental para o funcionamento correto deste 

serviço, já que é o espaço onde a água que será utilizada para a preparação dialisante é purificada. 

Para além disso, assegura também o constante fornecimento da água de qualidade necessária para 

prosseguir o tratamento e garantir a segurança de todos os doentes. 

Desta forma, existe um circuito ao qual a água é sujeita que garante essa qualidade e segurança. 

A água municipal entra e é desinfetada por cloração. Posteriormente, passa por um filtro de areia, um 

descalcificador (que garante a dureza adequada da água), um filtro de carvão ativado (responsável 

pela eliminação de cloro e odores), uma unidade de osmose inversa (que retira iões e bactérias, 

garantindo a condutividade adequada, que deverá ser inferior a 25 µs/cm para admissão), passando 

por último, por uma ultrafiltração. Com o intuito de verificar o correto funcionamento de todas as etapas 

deste circuito e assim garantir que a água possui as características apropriadas, a água do circuito é 

analisada, diariamente, relativamente ao pH, cloro, dureza e condutividade e, periodicamente, são 

efetuadas análises clínicas e microbiológicas. Existe ainda um tanque reservatório de água municipal 

e um de água tratada para colmatar necessidades em caso de falta de água. 

8.6. Patologia Clínica 

Durante 3 dias, estive no Serviço de Patologia Clínica, onde fui recebida pela responsável do 

mesmo, a patologista clínica Dra. Fátima Sousa, e por diferentes profissionais de saúde, incluindo tanto 

médicos como técnicos especialistas em áreas distintas. Assim, ao longo destes dias, pude perceber a 

dinâmica desta área e a sua utilidade no diagnóstico e acompanhamento de diferentes doenças.  

O serviço é composto pela zona de triagem, a zona de colheita e o laboratório, também este 

constituído por diferentes áreas, onde são efetuadas as análises propriamente ditas. O laboratório 

subdivide-se então em análises bioquímicas, microbiologia, química, hematologia e imunoterapia.  

As amostras recolhidas, que podem pertencer a doentes presentes no serviço de Urgência e que, 

por isso, são prioritárias, ou que podem ser internas ou externas, sendo as últimas as de menor 

prioridade, são sujeitas a diferentes análises com objetivo final de, se possível, diagnosticar alguma 

patologia ou comparar os resultados obtidos com o diagnóstico prévio dos pacientes e com o seu 

historial analítico e clínico.  

Na maioria das áreas, existem equipamentos automatizados que agilizam e minimizam os erros 

humanos do processo de análise. Os técnicos são os profissionais de saúde responsáveis por proceder 

às colheitas, efetuar diariamente as manutenções e controlos de qualidade de todos os equipamentos 

e fazer a leitura dos valores obtidos. Sempre que necessário, as análises são repetidas ou, em 

alternativa, são efetuados estudos de confirmação, nomeadamente a observação de esfregaços 

sanguíneos. Neste caso, a preparação e identificação das lâminas é também da responsabilidade dos 

técnicos mas a sua observação é efetuada pelo médico ou farmacêutico do serviço. No decorrer de 1 

dia da visita, pude observar algumas lâminas e fazer a interpretação das mesmas.  
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Atualmente, o serviço efetua a sua própria gestão no que diz respeito à aquisição de kits e 

reagentes, ao contrário do que ocorria anteriormente, em que estes eram solicitados à FH. Apenas 

determinado material como luvas e água destilada são fornecidos pelos SFH. 

9. Farmacotecnia 

No âmbito do Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, a farmacotecnia é 

definida como “setor dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares onde é efetuada a preparação de 

formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no 

mercado” [21].  

Atualmente, são poucos os medicamentos que se produzem nos hospitais, ao contrário do que 

sucedia anteriormente. No entanto, apesar desse panorama e da preparação de medicamentos ter 

sofrido alterações, mantém-se a exigência de produzir preparações farmacêuticas de qualidade, 

seguras e eficazes. Para isso, torna-se imperativo o suporte de uma estrutura adequada e um sistema 

de procedimentos que assegure um “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas” [1].  

A existência do setor de farmacotecnia nos hospitais do SNS permite então assegurar uma maior 

qualidade e segurança na preparação de medicamentos, responder às necessidades específicas de 

determinados doentes e permitir uma gestão mais racional de recursos. As principais preparações aqui 

efetuadas são a reconstituição de medicamentos citotóxicos, soluções para nutrição parentérica, 

preparações de medicamentos que exigem técnicas asséticas e a manipulação ou adaptação de 

preparações farmacêuticas comercializadas [11].  

Desta forma, no HFAR-PP, o Dr. Luís Faria e a Dra. Ana Oliveira são responsáveis pela produção 

de preparações farmacêuticas que não são comercializadas, sobretudo relativas à área de geriatria, e 

também pela preparação das fórmulas farmacêuticas utilizadas na quimioterapia, que devem ser 

adaptadas a cada situação clínica e a cada doente. 

10. Preparação de medicamentos citotóxicos e citostáticos 

Os fármacos citotóxicos são cada vez mais utilizados, dado o crescente número de pessoas que 

necessitam de recorrer a este tipo de fármacos para a sua sobrevivência ou, eventualmente, para 

prolongar o seu tempo de vida. No entanto, estes fármacos apresentam inúmeros efeitos adversos uma 

vez que, os fármacos disponíveis embora afetem preferencialmente as células malignas, são 

relativamente inespecíficos, afetando simultaneamente o genoma das células normais. Assim, os 

efeitos adversos para a saúde podem ocorrer quer nos doentes tratados quer nos profissionais de 

saúde a eles expostos. Relativamente ao risco ao qual os profissionais de saúde estão expostos, a 

toxicidade conhecida dos citostáticos levou a considerar sobre os seus possíveis efeitos tóxicos para 

todos aqueles envolvidos nas etapas do Circuito do Medicamento Citotóxico, que vão desde a receção, 

transporte, armazenamento, manipulação, administração deste tipo de medicamentos, às operações 

de limpeza e gestão de resíduos [22-24].   

Assim, os riscos envolvidos no manuseamento pelos farmacêuticos devem ser reduzidos ao 

mínimo possível, através de técnicas sistematizadas e instalações que cumpram os requisitos 

estabelecidos e que, dessa forma, garantam a proteção máxima destes.    
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Uma vez que a unidade de preparação de citotóxicos do HFAR-PP não apresenta as condições 

mínimas necessárias para o seu usufruto, tal como mencionado anteriormente (8.3.), este hospital 

estabeleceu um protocolo com o Hospital dos Lusíadas do Porto, cujas instalações são próximas, de 

forma a poder utilizar a sua unidade de preparação de citotóxicos. Esta unidade apresenta três áreas, 

a sala de apoio, a antecâmara e a sala limpa.  

A sala de apoio corresponde à sala onde são removidos o vestuário exterior e todos os objetos daí 

provenientes, onde se coloca a touca e onde se armazenam os materiais necessários às preparações. 

A antecâmara consiste na zona onde se efetua a lavagem e desinfeção das mãos e braços e onde se 

veste a bata, o primeiro par de luvas, a máscara e os protetores de calçado. Todo este vestuário, 

designado como Equipamento de Proteção Individual (EPI) é essencial para garantir a proteção do 

farmacêutico responsável pela preparação do citotóxico e para garantir a preparação de um produto 

estéril e adequado para ser administrado ao doente. Por último, a sala limpa é o local onde se encontra 

a câmara de fluxo laminar vertical, sendo então onde se efetua a preparação do medicamento. Existe 

ainda um sistema de comunicação entre a sala de apoio e a sala de preparação, que facilita a 

transferência do material necessário à preparação e, no final, do citotóxico já preparado. É de salientar 

também que cada divisão possui uma classificação de acordo com a contaminação por partículas e a 

contaminação microbiológica. A preparação é efetuada em condições de pressão negativa, para 

garantir um ambiente de classe A, que assegura a proteção do operador e o produto final. O ambiente 

que rodeia a câmara de fluxo laminar vertical é de classe B. 

Na realidade do HFAR-PP, o dia geralmente destinado à preparação da quimioterapia é a quarta-

feira, sendo estabelecido um planeamento semanal que garanta, para além da preparação, a dispensa 

dos citotóxicos e citostáticos necessários a cada doente (Anexo V). Ao longo do estágio, acompanhei 

os farmacêuticos responsáveis semanalmente e, no período final, dado o aumento da necessidade de 

preparações, vários dias por semana, procedi a todas as etapas que envolve este processo, desde a 

lavagem e desinfeção das mãos e braços e a utilização do EPI até à observação de todas as técnicas 

utilizadas na preparação deste tipo de medicamentos e de todo o rigor que estas envolvem e à 

rotulagem e armazenamento final do medicamento preparado (Anexo V). Como mencionado 

anteriormente (8.3.), na UTA, observei a preparação e preparei também alguns medicamentos 

pertencentes a esta classe, em sistema-fechado, nomeadamente o BCG (Anexo V). Apercebi-me 

também das particularidades que cada fármaco apresenta e que influencia a sua manipulação, 

designadamente a sua viscosidade que se traduz em diferentes velocidades de aspiração. 

11. Formações 

Durante o período de estágio no HFAR-PP, para além dos conhecimentos que adquiri diariamente 

através de explicações teóricas e principalmente através de todas situações experienciadas, tive a 

oportunidade de presenciar formações que se tornaram numa mais valia acrescida para a 

aprendizagem e consolidação de conceitos. 

No dia 25 de janeiro de 2019, estive presente no II Encontro dos Serviços Farmacêuticos, no IPO 

do Porto. Durante todo o dia, assisti a apresentações que, de uma forma geral e num todo, abordaram 

e sensibilizaram para os mecanismos de alerta, monitorização e controlo que existentes em contexto 

da FH e que devem ser adotados por todas as instituições, de forma a detetar e colmatar os potenciais 
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erros e reações adversas causadas nos doentes durante os tratamentos e assim melhorar os cuidados 

de saúde prestados.  

Estive ainda presente num Journal Club, no qual foi abordado o tema “Dor neuropática” e 

apresentado o adesivo cutâneo Qutenza®, indicado para o tratamento da dor neuropática periférica em 

adultos, em monoterapia ou em associação com outros medicamentos para o tratamento da dor. 

12. Trabalhos Realizados 

Ao longo de todo estágio, sempre fui alertada por todos os farmacêuticos, sobretudo pelo Dr. Luís, 

para importância de um estudo contínuo na profissão farmacêutica, dada a evolução do conhecimento 

científico, quer no que diz respeito às patologias, mas também à respetiva terapia, o nosso principal 

foco. Assim, foram-me propostos três temas, adequados à realidade vivida no decurso do meu estágio 

no HFAR-PP, para explorar cientificamente e para, posteriormente, apresentar a todos os 

farmacêuticos da FH (Anexo VI). O primeiro tema proposto foi o “Tromboembolismo venoso”, no qual 

incidi sobre a patologia, as causas e consequências da mesma e principalmente sobre a terapêutica 

frequentemente aconselhada. O segundo objeto de estudo, que surgiu do facto do Dr. Luís ser o 

farmacêutico responsável pela preparação da quimioterapia e da preparação da mesma se ter 

intensificado ao longo do período de estágio foi o “Risco da exposição ocupacional a citostáticos”, com 

foco no risco para o farmacêutico, onde explorei as vias e os fatores que afetam a exposição aos 

mesmos, os mecanismos de identificação dos riscos, de avaliação e controlo da exposição, as medidas 

preventivas que devem ser adotadas para minimizar o risco e os possíveis efeitos adversos decorrentes 

da exposição ocupacional a estes fármacos, nomeadamente a carcinogenicidade, efeitos sobre a 

reprodução e desenvolvimento e determinados efeitos crónicos. Por último, foi-me proposto abordar o 

tema “Dor neuropática”, de forma a apresentar o conhecimento que me foi transmitido no Journal Club 

sobre o mesmo tema aos restantes farmacêuticos e explorá-lo ainda mais.  

Todas as pesquisas e apresentações contribuíram para os conhecimentos que pude adquirir ao 

longo do estágio. 

13. Conclusão 

O farmacêutico é, inevitavelmente, por todos os seus conhecimentos e sobretudo por todas as 

suas distintas formas de intervenção, um profissional de saúde com uma importância notável para a 

saúde e bem-estar da sociedade. Especificamente, o farmacêutico hospitalar, assegura a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos e, simultaneamente, está integrado numa equipa clínica 

multidisciplinar, na qual apresenta um papel essencial através da validação de prescrições médicas, 

da deteção de possíveis erros e da resolução dos mesmos. 

Dessa forma, ao atuar diretamente sobre o doente e ao estabelecer uma comunicação diária com 

os diferentes profissionais de saúde, garante uma adequada terapêutica farmacológica, indispensável 

para o tratamento do doente. 

O período de estágio no HFAR-PP foi, assim, um período muito gratificante. Nele, apercebi-me 

das mais valias e das diferentes formas de atuação do farmacêutico e, assim, da importância que ele 

assume. Com uma equipa constituída por farmacêuticos, técnicos de farmácia e assistentes 

operacionais, em que todos são excecionais e, simultaneamente, em que todos cooperam e 
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complementam, experienciei aprendizagens e vivências que, sem dúvida, serão fundamentais no meu 

futuro.  
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Anexos 

Anexo I – Armazenamento  

 

Armazém 701 – Farmácia Hospitalar 

 

 

  

Armazém descentralizado – Bloco Operatório            Armazém descentralizado - Urgência 
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Anexo II – Distribuição Individual em Dose Unitária de Medicamentos 

 

Armário com gavetas individuais, identificadas com o serviço, nome e cama do doente 
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Anexo III – Hemoderivados 

 

Medicamentos Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração 
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Anexo IV – Armazenamento de Gases Medicinais 

 
 

 Reservatório criogénico de oxigénio                                                   Rampas de gases medicinais  

 

Armazém exterior de gases medicinais 
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Anexo V – Preparação de Citotóxicos e Citostáticos 

 

Planeamento semanal de doentes em quimioterapia 

   

Preparação de medicamentos citotóxicos e citostáticos 
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Manipulação de medicamentos citotóxicos e citostáticos 

 

Transferência de medicamentos citotóxicos e citostáticos 

 

Preparação de BCG 
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