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Resumo 

 

Este relatório relata a experiência de três meses de estágio na Farmácia da Cumieira, 

decorrendo desde o dia 17 de abril até ao dia 19 de julho. Este encontra-se integrado na Unidade 

Curricular Estágio, como método de conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes distintas.  

Uma primeira parte que visa abordar as atividades realizadas em farmácia Comunitária, 

que se encontram inerentes à profissão farmacêutica. No decorrer do estágio foi-me dada a 

oportunidade de contactar com as diversas vertentes, desde a verificação e receção de 

encomendas, ao atendimento e gestão da própria farmácia. 

Numa segunda parte este relatório enfoca na vertente mais prática da profissão e no 

desenvolvimento de alguns projetos, que foram implementados na farmácia. Os temas que escolhi 

abordar foram: Cuidados a ter com o sol, Avaliação do controlo de doenças respiratórias crónicas, 

Viajar com Saúde e o Marketing na Farmácia Comunitária. 
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Parte 1– Atividades desenvolvidas no âmbito da Farmácia Comunitária  

1. Introdução  

 

No final dos cinco anos do Mestrado Integrado é-nos proposto o maior desafio que 

enfrentámos até então, compilar todo o conhecimento que nos foi passado ao longo destes anos e 

aplicá-lo no dia-a-dia de uma farmácia comunitária. Este é então o primeiro contacto com a nossa 

futura profissão, enquanto farmacêuticos.  

A farmácia comunitária é de todas as faces deste grande setor, a mais visível, a que mais 

facilmente é associada ao conceito de saúde, e a mais popularmente conhecida no seio da 

população. Somos, de entre as diversas profissões, considerados por muitos a profissão, em que 

os utentes mais confiam, e como reverso eles esperam de nós seriedade, empenho, 

profissionalismo e muitas vezes paciência. Somos, atualmente, muito mais do que simples 

técnicos do medicamento.[1], [2]  

Enquanto farmacêuticos comunitários temos o privilégio de conhecer os nossos utentes 

e saber também o que é que se adequa melhor às suas necessidades. Acima de tudo temos o dever 

e a responsabilidade de tornar as farmácias espaços de promoção de saúde e não de doença. Seja 

esclarecendo o utente acerca do uso responsável do medicamento, ajudando na deteção precoce 

de certas patologias, ou alertando e incentivando-o para a importância da adoção de um estilo de 

vida mais saudável. [3] 

O presente estágio decorreu entre 17 de abril e 19 de julho de 2019, na Farmácia da 

Cumieira (FC), em Fafe, sob a orientação da Dra. Sónia Mendes. Estes três meses foram 

fundamentais para me inteirar acerca do funcionamento de uma farmácia comunitária e contatar 

com a realidade profissional. Foi-me permitido realizar inúmeras atividades inerentes à profissão 

farmacêutica, tal como descrito no cronograma que se encontra no Anexo I.  

 

2. Farmácia da Cumieira de Baptista Gamboa  

2.1 Localização geográfica e horário de funcionamento  

A FC, cujo logótipo se encontra representado na Figura 1, localiza-se na Rua da 

Cumieira nº 40, no concelho de Fafe. Esta encontra-se a cerca de 2 km do centro da cidade de 

Fafe, estando localizada na periferia da estrada nacional, que confere acesso a várias freguesias 

do concelho de Fafe. Esta acaba por estar localizada num ponto estratégico, o que proporciona o 

contacto com diferentes tipos de utentes. Apesar de a grande maioria dos utentes encontrar-se já 

fidelizados há vários anos na farmácia, vários são os cidadãos da cidade que buscam 

aconselhamento na mesma acerca dos mais diversos temas. 
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O horário de funcionamento da FC decorre nos dias úteis e aos sábados das 9h00 às 

20h00, realizando dias de serviço de acordo com o que se encontra previamente estipulado, pela 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, em conjunto com as restantes farmácias do 

concelho de Fafe. Nesses dias o atendimento presencial da farmácia decorre das 9h00 às 23h00, 

hora a partir da qual o atendimento se realiza através do FarmaDrive (FD) ou do postigo, até às 

9h00 do dia seguinte.  

O meu horário de estágio durante os 3 meses foi das 9h00 às 19h00, com duas horas de 

pausa para almoço. 

 

2.2. Espaço físico  
 

As instalações da FC obedecem aos requisitos legais e orientações das Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária (BPF) que ditam que a farmácia comunitária se trata 

de “um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação 

técnico-científica, que tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade.”[3] Sendo assim, 

para que o farmacêutico seja capaz de exercer as suas funções em pleno, necessita que o espaço 

e estrutura da farmácia sejam adequados. Quanto ao seu exterior a FC é facilmente identificada 

pela presença da “cruz verde”, da inscrição “Farmácia da Cumieira”, sendo que quando a farmácia 

se encontra de serviço, a cruz encontra-se iluminada 

No exterior da farmácia encontra-se, ainda, em local bem visível, informações úteis tais 

como o seu horário de funcionamento, quais as farmácias que se encontram em regime de serviço 

permanente e a sua localização. Também se encontra disponível no local uma placa com o nome 

da diretora técnica (Dra. Olga Baptista) (Anexo II) [2] A FC possui uma grande montra de vidro, 

imediatamente à entrada, onde são divulgadas algumas das campanhas publicitárias dos produtos 

que se encontram disponíveis para venda na farmácia. A nível de acessibilidade, a FC localiza-se 

no rés-do-chão de um edifício compartilhado com uma clínica dentária, sendo assim de fácil 

acesso a todos os utentes da farmácia, inclusive aqueles que possuem mobilidade reduzida. 

Para além disso a FC é dotada de um parque de estacionamento privado com capacidade 

de 10 lugares, assim como espaço FD na parte lateral direita (Anexo III). Este possui um sistema 

de campainha no local de atendimento, sendo que o postigo é o mesmo que se utiliza durante os 

serviços noturnos. 

Figura 1 - Logótipo - Farmácia da Cumieira 
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Ainda no exterior da farmácia, nas traseiras, encontra-se uma porta privada através do 

qual se dá a entrada e saída dos colaboradores, assim como a entrega de encomendas por parte 

dos fornecedores. 

Quanto ao seu interior, a farmácia apresenta-se como um local calmo, amplo, bem 

iluminado e ventilado. Todos os trabalhadores da farmácia (farmacêuticos, técnicos e 

colaboradores), encontram-se devidamente identificados, com o cartão com nome e respetivo 

título profissional. Existem ainda sistemas de segurança na farmácia, como câmaras de vigilância 

e alarme que se encontram ativados 24 horas. 

Segundo o manual das BPF [3], a farmácia deve possuir no mínimo 4 áreas distintas. A 

FC divide-se essencialmente em 7 espaços físicos distintos, internamente: área de atendimento ao 

público, gabinete de atendimento personalizado, gabinete da direção, sala de refeições, sala de 

preparação de manipulados, zona de armazenamento de medicamentos e área de receção de 

encomendas. 

 
 

2.2.1. Área de Atendimento ao Público 
 

 

A área de atendimento ao público não deverá conter elementos em si que dificultem a 

comunicação entre o farmacêutico e o utente, sendo necessária a existência de um espaço físico 

entre os diversos balcões de atendimento [3].Na FC, o espaço de atendimento ao público (Anexo 

IV) é composto por 4 balcões de atendimento, estando cada um deles equipado com um 

computador, um sistema de leitura de códigos de barras e um leitor de cartões de cidadão, assim 

como as respetivas impressoras e dois terminais de multibanco. É neste espaço, atrás dos balcões, 

que também se encontram expostos e organizados por problemática, uma série de medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) de acesso exclusivo à equipa da FC.  

Ainda nesta área, existem algumas gavetas onde são essencialmente armazenados 

produtos como supositórios, máquinas de controlo de glicemia, produtos de aplicação vaginal, 

ligaduras e alguns produtos de higiene oral. Tanto os produtos que se encontram expostos, como 

os expositores que se encontram de frente dos balcões variam com a sazonalidade e regularmente 

de modo a conseguir captar eficazmente e continuamente o utente, sendo nestes expostos produtos 

de Cosmética, Puericultura e Higiene. Este espaço também é compartilhado com uma balança que 

permite a medição do peso e da altura, assim como o cálculo do índice de massa corporal (IMC). 

Existe, ainda, uma zona de espera destinada aos utentes que contém duas cadeiras, de forma a 

tornar a espera dos utentes o mais cómoda possível, assim como uma zona dedicada apenas a 

crianças. Este espaço é ainda partilhado por uma ótica, onde se encontram expostos óculos 

graduados e de sol. 
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2.2.2. Gabinete de Atendimento Personalizado  
 

Segundo as BPF deverá existir em anexo ao local de atendimento, uma “sala 

farmacêutica”, na qual seja possível a existência de um diálogo mais privado e confidencial com 

o utente, assim como a prestação de outros serviços farmacêuticos que sejam necessários e 

solicitados pelo mesmo.[3] Na FC, é neste local (Anexo V) que se efetua a determinação rápida de 

alguns parâmetros bioquímicos, assim como a medição da pressão arterial. Neste gabinete 

também se procede à administração de injetáveis e vacinas que não se encontrem no Plano 

Nacional de Vacinação (PNV) e aconselhamento mais personalizado a utentes que dele 

necessitem. Também este é utilizado como espaço para a realização das consultas de podologia, 

nutrição desportiva e cessação tabágica. 

 
 

2.2.3. Área de receção e verificação de encomendas  
 

A área de receção e verificação de encomendas (Anexo VI) é de acesso exclusivo dos 

colaboradores da FC e encontra-se localizada junto ao armazém, com porta de acesso direto para 

o exterior. Está equipada com um balcão, um computador, uma impressora, uma impressora de 

códigos de barras e 3 telefones. Este é um local dedicado essencialmente à gestão de produtos que 

se encontram em stock na farmácia, desde a sua encomenda, até à sua conferência e posterior 

receção.  

 
 

2.2.4. Armazém  
 

O local de armazenamento de todos os medicamentos, assim como produtos 

farmacêuticos encontra-se dividido em três zonas principais. Uma primeira zona, que alberga de 

forma separada por medicamentos de referência (MR), e medicamentos genéricos (MG), os 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM). Estes estão dispostos em gavetas deslizantes, 

e de acordo com a sua via de administração (Anexo VII). Numa segunda zona encontram-se 

armazenados os MNSRM, mais uma vez separados de acordo com a sua forma farmacêutica, ou 

em casos muito específicos como o dos suplementos alimentares e medicamentos destinados à 

obstipação, por classes terapêuticas. (Anexo VIII). Numa terceira e última área encontram-se os 

excedentes, quer sejam de MSRM, MNSRM ou puericultura, cosmética, higiene, entre outros 

(anexo IX). Incorporado no armazém surge ainda um frigorífico, que visa ao armazenamento de 

medicamentos como vacinas e insulinas que necessitam de refrigeração entre os 2ºC e os 8ºC. De 

modo a que sejam escoados os produtos com prazo de validade menor, a arrumação é efetuada 

segundo o princípio “First Expired, First out.” 
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2.2.5. Laboratório e outros locais do espaço interior da farmácia 
 

O laboratório é destinado à preparação de medicamentos manipulados, (Anexo X), 

sendo este dotado de todo o material, assim como reagentes para esse mesmo efeito, armazenados 

em armários. Contudo, devido à falta de espaço, alguns dos armários também são utilizados para 

armazenamento de produtos de veterinária, soluções desinfetantes de uso externo, dispositivos 

médicos, entre outros.  

É neste local, também que se realiza a preparação individualizada da medicação para os 

lares e utentes que requisitem este serviço. Para tal, o laboratório também possui uma máquina de 

selar a quente, para selar os blisters que são preparados.  

Por fim, o gabinete da direção, é destinado à realização de trabalhos de gestão 

farmacêutica e para reuniões com delegados de informação médica ou representantes dos mais 

diversos laboratórios farmacêuticos. É neste espaço, que se encontra a biblioteca da farmácia, 

onde se encontram armazenados fontes de informação fundamentais e obrigatórias para a exerção 

da prática farmacêutica. Entre as mesmas de destacar o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia 

Portuguesa, assim como outras fontes de informação que servem de auxílio ao aconselhamento 

farmacêutico. Este é o local com acesso mais estrito da farmácia, sendo por isso, onde se armazena 

os psicotrópicos e estupefacientes. 

 

2.3. Recursos Humanos  
 

Segundo o que se encontra disposto no Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de agosto, todas 

as farmácias devem dispor no mínimo de um farmacêutico e um diretor técnico e obedecendo a 

dois princípios que são: “a direção técnica deve ser assegurada por um farmacêutico sujeito a 

regras deontológicas próprias e exigentes” e “o quadro da farmácia deve ser constituído na sua 

maioria por farmacêuticos” [2]. A FC cumpre com ambos os requisitos sendo constituída pela 

Diretora Técnica Dra. Olga Baptista e pela farmacêutica substituta Dra. Sónia Mendes. Quanto 

ao restante quadro de recursos humanos, que garantem o bom funcionamento da farmácia 

constituem a equipa mais duas farmacêuticas, Dra. Magda Gonçalves e Dra. Tânia Gonçalves e 

dois técnicos de Farmácia, Vânia Sousa e Tiago Freitas. As boas condições de higiene da farmácia 

são asseguradas diariamente pela funcionária Helena Machado. 

 
 

2.4. Sistema Informático  
 

Na FC, o sistema informático (SI) utilizado é o Sifarma 2000® desenvolvido pela 

empresa Glintt, sendo este parte fundamental para o bom funcionamento das farmácias. O Sifarma 

2000® foi desenvolvido a pensar no facilitamento da gestão diária das farmácias comunitárias, 

desde a sua utilização ao nível do atendimento ao público, até ao seu uso a nível do armazém [4]. 
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Ao nível do armazém este é utilizado uma vez que possui funcionalidades que permitem 

a gestão e receção de encomendas, controlar os prazos de validade (PV), stocks dos produtos 

existentes, os preços praticados e devoluções. No que concerne ao atendimento ao público este 

permite-nos fazer o processamento de receitas, sejam elas eletrónicas ou manuais, assim como 

um acompanhamento do doente, sendo possível aceder facilmente a informações acerca do 

mesmo, tais como vendas em crédito que se encontrem por regularizar, ou todos os medicamentos 

que foram dispensados aquele utente, desde a sua primeira visita à farmácia, cumprindo o Regime 

Geral de Proteção de Dados (RGPD). Para além disso, permite-nos aceder rapidamente a diversas 

informações acerca do medicamento (interações, precauções, grupo farmacoterapêutico, 

posologia e indicações) 

 
 

2.5. Perfil dos utentes 
 

Devido em grande parte à sua localização, os utentes que frequentam a FC são 

provenientes de diversos locais do concelho de Fafe, sendo que a sua maioria se enquadra na 

classe mais envelhecida da população, acabando muitos utentes por se encontrarem fidelizados 

há vários anos. Destes utentes, muitos deles são polimedicados e recorrem frequentemente à 

farmácia não só para aviar a sua medicação, mas também porque encontram nela uma amiga. 

Trata-se por si só, de uma população mais delicada e que exige por parte da equipa um cuidado e 

uma atenção redobrada, quer a nível de gestão farmacoterapêutica, quer a nível de promoção da 

adesão terapêutica e promoção da saúde.  

 

3. Gestão em Farmácia Comunitária  
 

Atualmente, as nossas farmácias comunitárias deparam-se diariamente com um dos seus 

desafios mais exigentes: uma boa gestão da farmácia. Ser gestor passou a ser uma função inerente 

do farmacêutico. É nos exigido um acréscimo de estratégias e conhecimentos de modo a aumentar 

a rentabilidade da farmácia do ponto de vista comercial, mas sem descurar a componente ética, 

assim como a responsabilidade social que a nós é associada [5]. 

 
 

3.1. Gestão de stocks 
 

 Um dos pilares essenciais para uma boa gestão em farmácia comunitária, trata-se da 

gestão de stocks. Uma boa gestão dos mesmos, permite-nos responder de forma adequada e 

satisfatória às necessidades dos utentes. Esta deve ser rigorosa e adequada à procura que os 

medicamentos têm por parte da população da farmácia, não permitindo que aconteçam ruturas de 

stock, nem armazenamento de produtos sem vendas, havendo assim um controlo rigoroso dos 

gastos no aprovisionamento.  
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Assim sendo, todos os produtos são dotados de um valor de stock mínimo e um valor de 

stock máximo, que podem variar e ser alterados consoante a rotatividade do produto. Quando um 

produto atinge o seu nível de stock mínimo é sugerido automaticamente, pelo sistema informático, 

uma encomenda ao fornecedor que já se encontra pré-definido, que será posteriormente validada 

ou não pelo responsável. Contudo, dependendo da época do ano, de campanhas promocionais, 

bonificações por parte dos fornecedores, ou laboratórios, os valores de stock mínimo podem 

variar, sendo por isso necessário fazer regularmente verificação física dos stocks, de modo a 

verificar se coincidem com os stocks informáticos. Caso tal não se verifique é necessário proceder 

ao acerto do stock informático através do SI. Algumas discrepâncias que possam existir entre 

stocks podem ser devidas a erros na entrada de encomendas, na dispensação dos produtos, ou até 

mesmo devido a furto. Foi-me permitido durante o meu período de estágio participar nas 

verificações de stocks e correção de eventuais erros que os mesmos possuíam.  

 

3.2. Realização, receção e conferência de encomendas  
 

Efetuar a aquisição de medicamentos e produtos de saúde é algo que faz parte do 

quotidiano de um farmacêutico comunitário, sendo que a dimensão e o tipo de encomendas são 

condicionados por diversos fatores, tais como: níveis de stock dos produtos, o preço de custo do 

produto, o historial de compras e de vendas e a sazonalidade dos mesmos. Existem dois grandes 

tipos de fornecedores, os distribuidores grossistas e os laboratórios, os quais podem enviar 

diretamente os seus produtos, ou fazê-lo através de um armazenista.  

Os fornecedores principais são predefinidos baseados em vários critérios tais como a 

qualidade do serviço prestado, a eficiência na entrega e as condições comerciais que são 

disponibilizadas pelos mesmos. Na FC, os principais distribuidores grossistas são a Cooprofar e 

a Alliance Healthcare®. São realizadas diariamente duas encomendas diárias, uma ao fim da 

manhã (no máximo até as 13h00) e outra ao final da tarde (por volta das 19h30). Estas são geradas 

tendo por base os stocks mínimos e máximos de cada um dos produtos, surgindo automaticamente 

na encomenda, quando atingem o stock mínimo, com o número de embalagens necessárias para 

atingir o stock máximo. Posteriormente, a encomenda é verificada e enviada ao respetivo 

fornecedor, sendo que cada produto tem predefinido qual o armazém que proporciona uma melhor 

condição para o mesmo. Na FC, a responsável pelas compras da farmácia é normalmente a Dra. 

Sónia, que dependendo das necessidades da farmácia, descontos ou até mesmo bonificações, pode 

alterar as quantidades requisitadas. Os produtos que surgem nestas encomendas, normalmente, 

correspondem aos produtos que foram vendidos no dia anterior, ou no período da manhã, de modo 

a manter constante o nível de stock.  

Um outro tipo de encomendas que também são realizadas, são as encomendas 

instantâneas. Estas normalmente são efetuadas para produtos que a farmácia, não possui em stock, 

sendo efetuadas durante o curso do atendimento e ficando, assim, reservadas para o utente que 
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solicitou o produto. Estas podem ser efetuadas através do Sifarma 2000®, ou pelo telefone, 

diretamente ao armazenista. Durante o meu estágio fui deparada com uma situação não usual, que 

foi a falta de medicamentos nas farmácias, o que implicou que efetuasse bastantes chamadas 

telefónicas, na tentativa de conseguir obter o produto desejado pelo utente. 

É também necessário efetuar algumas encomendas de reforço de stock com alguma 

periodicidade, sendo efetuadas diretamente aos laboratórios responsáveis, como por exemplo à 

Alter®, ou Generis®. Estas encomendas diferem, um pouco das outras, uma vez que é gerada 

sempre uma nota de encomenda, resultante da mesma. Estas podem ser efetuadas ou diretamente 

ao delegado de informação médica, ou por via telefónica ou e-mail. Por vezes, estas encomendas 

acabam por ser as mais vantajosas para a farmácia, porque como estão associadas a uma grande 

quantidade de produtos, as condições comerciais são mais favoráveis. 

Todas as encomendas que chegam à FC são entregues pela porta traseira da farmácia, 

estando acondicionadas em contentores do grossista apropriados, nas chamadas “banheiras”, ou 

em caixas de cartão devidamente seladas, sempre acompanhadas da fatura, o respetivo duplicado 

ou o guia de remessa. Nestes documentos constam dados importantes para a receção e 

confirmação da encomenda como o número da fatura, identificação do fornecedor e dos produtos, 

sempre com o seu respetivo Código Nacional do Produto (CNP), número de unidades 

encomendadas e faturadas, valor total a faturar, valor total de Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA), preço de venda ao armazenista (PVA), preço de venda à farmácia (PVF), preço de venda 

ao público (PVP), descontos ou bonificações.  

Sempre que na encomenda consta um medicamento de que necessite de refrigeração, 

este normalmente vem numa “banheira” à parte, que mantém a temperatura de conservação 

necessária, para que não ocorra a inviabilização do produto. Estes produtos, normalmente são os 

primeiros a ser conferidos e a ser armazenados no respetivo frigorifico.  

A receção de todas as encomendas é efetuada através do Sifarma 2000®. Após a 

introdução do número de fatura, assim como do valor faturado total, procede-se à leitura do CNP 

de cada produto, com o auxílio de um leitor de código de barras, ou em alguns casos, 

manualmente. Neste passo é fundamental ter em atenção o estado físico de todos os produtos, se 

os produtos enviados correspondem aos produtos faturados, se os preços que se encontram 

marcados nas embalagens não sofreram alterações relativamente aos que se encontram em stock 

e por fim as validades. Existe ainda, no caso dos produtos de venda livre, a necessidade de 

confirmar se não houve flutuações a nível do PVP definido pela farmácia. Este é feito tendo em 

conta o PVF e as margens de lucro que podem ser de 25%, no caso de se tratar de um produto 

com IVA a 6%, ou de 30% se o IVA for a 23%. Por fim, verifica-se se o número de unidades 

rececionadas corresponde ao número de unidades faturadas, assim como se o valor total obtido 

na fatura coincide com o que é apresentado pelo SI.  



9 
 

Após o fecho da encomenda, os stocks de todos os produtos são automaticamente 

atualizados. Se durante a receção da encomenda, aparecer algum stock a negativo, este é 

indicativo que o produto já foi pago pelo utente, pelo que deve ser armazenado num local 

diferente, na prateleira dos produtos pagos, no laboratório. Os produtos reservados são 

armazenados numa prateleira em separado, de modo a não confundir os produtos.  

No que diz respeito às benzodiazepinas e aos medicamentos com substâncias 

psicotrópicas e estupefacientes, estes estão sujeitos a um controlo mais estreito, sendo que 

necessitam de uma guia de requisição específica, sempre em duplicado, que deve ser assinada 

pelo farmacêutico responsável. O requisitante mantém a guia original, entregando o duplicado ao 

fornecedor. Estas guias devem ser armazenadas durante um período de 3 anos.  

Ao longo de todo o meu estágio foi-me dado a oportunidade de rececionar todos os tipos 

de encomendas supramencionadas, algo que foi fundamental para ganhar confiança tanto na 

execução deste procedimento, como nos medicamentos que mais rotatividade tinham na farmácia. 

Permitiu-me familiarizar com os nomes comerciais e com o medicamento, dando-me alguma 

segurança para as tarefas que viria a executar posteriormente.  
 
 

3.3. Armazenamento  
 

Um bom armazenamento dos produtos que existem na Farmácia é a chave fundamental 

para um atendimento rápido, eficaz e sem erros. Esta arrumação deve ser efetuada de forma 

rigorosa, organizada, seguindo sempre os princípios First expired, First out e First in, First out. 

Com a exceção dos produtos de frio, que devem ser armazenados no frigorífico, todos os restantes 

produtos devem ser armazenados em locais com valores de temperatura e humidade inferiores a 

25ºC e 60%, respetivamente. Estes parâmetros devem ser monitorizados com o auxílio de 

dispositivos que registam os mesmos [3]. A FC dispõe de 3 dispositivos que permitem esta 

monitorização, um que se encontra na área de atendimento, outro no armazém, e ainda um último 

no frigorifico.  

Na FC o armazenamento dos MSRM é efetuado em gavetas deslizantes, estando 

divididos em MR e MG e dispostos por ordem alfabética dentro das mesmas classes. As soluções 

orais, produtos de aplicação tópica, pós para suspensão oral e ampolas, encontram-se 

armazenados segundo os mesmos critérios. Ainda nos MSRM em outras gavetas deslizantes à 

parte encontram-se ainda os inaladores, pílulas, produtos de uso oftálmico e auricular, injetáveis, 

pomadas e cremes. No que concerne aos MNSRM estes encontram-se dispostos em prateleiras, 

sendo que os medicamentos psicotrópicos e os estupefacientes encontram-se em gavetas 

específicas no escritório.  

O armazenamento de produtos foi das primeiras tarefas que realizei durante o estágio, 

o que me permitiu inteirar desde logo da importância de um bom armazenamento e para ajudar a 
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manter a boa organização da farmácia, de modo a evitar erros na gestão dos stocks, ou erros na 

dispensa de medicação.  

 
 

3.4. Controlo de prazos de validade  
 

As Farmácias não podem dispensar aos utentes produtos cujo PV tenha sido excedido, 

devendo o estado de conservação dos mesmo ser garantido. Na FC o controlo dos PV é efetuado 

em dois momentos distintos: diariamente, aquando da receção das encomendas, e no final de cada 

mês, com a emissão de uma listagem de todos os produtos cujo PV expiram no decorrer dos três 

ou seis meses seguintes. Após a emissão desta lista, os produtos cujo PV esteja próximo de expirar 

são sinalizados como tentativa de escoamento do produto. Ao mesmo tempo que o PV destes 

produtos é conferido efetua-se simultaneamente a contagem física do stock desses produtos e se 

a mesma corresponde à quantidade que é dada pelo SI. No final os dados são introduzidos no SI. 

Caso os produtos com PV a terminar, não sejam escoados, estes são devolvidos ao armazenista, 

no início do mês anterior ao término do PV. 

Ao longo do meu estágio na FC tive a oportunidade participar na realização desta tarefa 

fazendo a sinalização dos produtos com PV a terminar, ou então retirá-los mesmo do seu local de 

armazenamento usual e efetuar a devolução ao armazenista.  

 
  

3.5. Devolução de produtos 
 

A devolução de produtos aos fornecedores e armazenistas pode efetuar-se por diversas 

razões, nomeadamente, devido a erro no pedido, PV expirado, embalagem danificada ou 

incompleta, produto não faturado, ou até indicação especifica para recolha indicada pelo 

INFARMED ou laboratório.  

Para que a devolução seja feita é necessário a criação de uma nota de devolução, através 

do Sifarma 2000®, ao fornecedor e posteriormente impressa em triplicado. Todas as folhas devem 

ser assinadas e carimbadas com o carimbo da farmácia, para posteriormente serem enviadas ao 

fornecedor. A farmácia fica apenas com o triplicado em arquivo após a rubrica, também, do 

responsável pela recolha do produto. Posteriormente é emitida uma nota de crédito pelo 

fornecedor, ou é efetuada uma troca de produto, caso a devolução seja aceite. Nesses casos é 

necessário efetuar a regularização das notas de crédito de modo a manter os stocks corretos. Caso 

a devolução não seja aceite por parte do fornecedor, o produto retorna à farmácia, sendo feita uma 

quebra do mesmo.  

Durante o meu estágio pude contactar com todo o tipo de devoluções, o que me permitiu 

conhecer esta realidade e perceber o contacto da farmácia com os fornecedores. 
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4. Dispensa de produtos em Farmácia Comunitária  
 

O ato de dispensa de medicamentos corresponde à cedência ou aviamento de 

medicamentos ou outros produtos de saúde quer seja através de uma prescrição médica, ou em 

regime de automedicação ou indicação farmacêutica. O papel do farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde é fundamental para promover a saúde no seio da sua comunidade, 

contribuindo ativamente para o bem-estar geral do utente e para um tratamento com qualidade, 

segurança e eficácia. Isto passa por uma promoção da adesão à terapêutica por parte do utente, 

assim como por incentivar o uso racional do medicamento, monitorizando sempre de perto o 

progresso do utente, de modo a minimizar os resultados negativos que podem surgir associados 

ao medicamento [3]. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 
 

Segundo o estatuto do medicamento define-se como medicamento “toda a substância 

ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas 

de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada 

no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas.” Sendo que são considerados MSRM todos aqueles que apresentam, pelo menos um 

de três critérios: risco para a saúde do doente, de forma direta ou indireta, mesmo sob vigilância 

médica, risco para a saúde quando empregues para fins diferentes daqueles a que se destinam ou 

que contém substâncias que possuem reações adversas, assim como atividade que necessitam de 

ser estudadas mais aprofundadamente, ou então que se destinem a ser administrados por via 

parentérica [6]. 

Sendo assim, e tal como o nome indica, todos os medicamentos englobados nesta 

categoria são sujeitos a receita médica e não podem ser dispensados na ausência dela. Todos eles 

possuem um PVP definido, pelo que o mesmo deverá ser igual em todas as farmácias, sendo que 

a margem de lucro da farmácia está dependente, exclusivamente, do preço de venda do 

fornecedor.  

 

4.1.1. A receita médica 
 

No que diz respeito à receita médica, atualmente em Portugal, para efeitos de 

comparticipação são aceites apenas 3 tipos de receitas: receitas manuais, eletrónicas em papel 

(materializadas), ou eletrónicas sem papel (desmaterializadas) [7]. 

A receita manual tem obrigatoriamente de ter a vinheta do prescritor, estar assinada e 

devidamente datada, não podendo estar rasurada, e devendo ser preenchida, toda, com a mesma 

caneta. Após serem emitidas, as mesmas só são válidas num prazo de 30 dias, não sendo 
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renováveis. Este tipo de prescrição apenas é aceite em regimes especiais, como nomeadamente 

em caso de falência informática, prescrição ao domicílio, inadaptação do prescritor ou prescrição 

máxima de 40 receitas por mês [7]. 

A receita eletrónica em papel é efetuada através de um software próprio, apresentando 

à semelhança das receitas manuais uma validade de 30 dias, a não ser que se trate de um 

tratamento de longa duração, em que são prescritas até 3 vias da receita, com validade de 6 meses. 

Neste caso, a receita já possui os códigos através dos quais já é possível ao SI efetuar a sua leitura 

[7]. 

Por fim, as receitas eletrónicas sem papel, ou desmaterializadas, são aquelas que estão 

acessíveis e podem ser interpretadas pelo SI. O acesso depende de códigos específicos, como o 

número da receita, o código de acesso e o código de opção, que são posteriormente enviados ao 

utente, quer por SMS, correio eletrónico, ou guia de tratamento em papel. O utente deve 

apresentar esses mesmos códigos na farmácia para aviamento das receitas. A validação e 

dispensação deste tipo de receitas não implica o levantamento de todos os medicamentos que se 

encontram prescritos, sendo que utente pode proceder ao seu levantamento, quando assim o 

entender, dentro do prazo de validade da própria receita, ou até mesmo em diferentes farmácias, 

levantando assim a medicação consoante as suas necessidades.[7]  

 

4.1.2. Validação, Conferência e Verificação do Receituário  
 

Como em todas as partes da dispensação da medicação é fulcral, durante o atendimento 

estarmos atentos à prescrição médica. Deve-se sempre verificar se a mesma cumpre os requisitos 

necessários, ou não, para que possa ser validada.  

No caso de receitas manuais, para além de verificar-mos todos os requisitos obrigatórios 

supramencionados devemos, também, verificar o número da recita, o local da prescrição, a 

identificação do médico prescritor, os dados do utente, a entidade responsável pela 

comparticipação, se existe algum regime especial de comparticipação, se os medicamentos 

prescritos se encontram da forma que se encontra estipulada pelo Decreto nº 15700/2012, 

Denominação Comum Internacional (DCI), ou nome da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e apresentação, a posologia e qual a duração do tratamento, a quantidade de embalagens 

e se existe a presença de justificações técnicas (a presença de justificação técnica (das alíneas a) 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, b) reação adversa prévia, c) 

continuidade de tratamento superior a 28 dias), assim como a data da prescrição e assinatura da 

receita. [8]. 

À medida que as receitas vão chegando à farmácia, com exceção das Receitas sem Papel 

(RSP), as mesmas vão sendo conferidas, confirmando a correta dispensa do medicamento, 

carimbadas e assinadas pelo farmacêutico responsável. Ao longo de todo o mês as receitas 

materializadas são separadas por planos e por lotes até um máximo de 30 receitas por lote. No 
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último dia de cada mês todos os lotes de todos os planos são fechados através do SI, sendo o 

último a ser fechado o 01 (Sistema Nacional de Saúde - SNS). Após o fecho de lotes é emitido 

um verbete de identificação de lotes que resume todas as receitas que constam no mesmo. 

Posteriormente, para cada plano de comparticipação é impresso o resumo de lotes, no qual 

constam todos os lotes daquele plano, uma fatura por cada plano e por fim um resumo de faturas. 

É também impresso uma guia dos CTT, que se coloca junto com o receituário, por fora da caixa 

e sem selar. A mesma é selada aquando da recolha por parte dos CTT. As receitas que fazem parte 

do SNS são recolhidas pelos CTT, na farmácia e são enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas no dia 5 de cada mês. As receitas que pertencem a outros organismos são enviadas para a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF), no máximo até ao dia 8 de cada mês.  

Caso as receitas não sejam aceites, estas são devolvidas à farmácia que tem até ao dia 5 

do mês seguinte para emitir a respetiva nota de débito ou crédito e enviar conjuntamente com o 

restante receituário, assumindo o prejuízo daquela mesma receita. Em alternativa, e se possível, 

pode proceder à correção da receita e reenviar de novo, mais uma vez, no máximo até ao dia 5. 

 

4.1.3. Sistemas de saúde, subsistemas e comparticipações  
 

 O sistema de comparticipação de medicamentos trata-se de um regime que engloba 

alguns MSRM, cujo valor é coberto com uma certa percentagem, diminuído assim o valor que o 

utente paga à farmácia aquando da dispensa do medicamento. Esta comparticipação é realizada 

de acordo com a entidade de saúde a que o utente pertence.  

A comparticipação de medicamentos pelo SNS é regulamentada pelo Decreto-Lei 

nº19/2014, de 5 de fevereiro, e é definida como sendo “o financiamento por parte do Estado de 

uma determinada percentagem de PVP de um medicamento, sendo a restante parte paga pelo 

utente” [9]. Este é o tipo de comparticipação mais comum, a do SNS, que engloba o regime geral. 

Este divide-se em quatro escalões fixos:  

• Escalão A: 90% comparticipação; 

• Escalão B: 69% comparticipação; 

• Escalão C:37% comparticipação; 

• Escalão D: 15% comparticipação. 

Existe ainda um regime especial que abrange os pensionistas cujo rendimento total 

anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional, que tem um acréscimo de 5% para o escalão 

A e de 15% para os restantes escalões. Os doentes crónicos especiais, também são abrangidos por 

um regime de comparticipação especial, com o valor de 95% de comparticipação, como é o caso 

de doentes com Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, Talassemia e Drepanocitose ou em 

medicamentos neuroléticos e produtos como lancetas, seringas e agulhas com 0%, tiras para 
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determinação da glicémia capilar com 85% e 37% ou 52%, dependendo do regime de 

comparticipação, para os medicamentos para a Doença de Alzheimer. 

Para além destes tipos de comparticipação existem outros organismos, ou entidades 

específicas que conferem uma comparticipação extra profissional ao utente, como e o caso do 

SAMS - Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários, Multicare, SaVida e 

da CGD - Caixa Geral de Depósitos. (regimes de comparticipação) [10]. 

4.1.4. Psicotrópicos e estupefacientes  
 

 As substâncias psicotrópicas e estupefacientes são grupos de fármacos que estão 

sujeitos a um controlo mais rigoroso, tanto por parte das farmácias no ato da dispensa, como pelas 

próprias entidades regulamentares [11].  Isto deve-se à grande ação que os mesmos exercem ao 

nível do Sistema Nervoso Central, através da exerção de propriedades ansiolíticas, sedativas ou 

hipnóticas, no caso dos psicotrópicos. No caso dos estupefacientes devido à sua ação analgésica 

no alívio da dor mais intensa, pode causar algum grau quer dependência, quer de tolerância por 

parte do utente, podendo levar ao seu uso inadequado e abusivo.  

Sendo assim, aquando da dispensa deste tipo de medicamentos, o farmacêutico deverá 

sempre recolher todas as informações referentes ao utente, adquirente e do médico prescritor 

(nome, morada e número de identificação). Nesta altura, quando a venda é então finalizada é 

emitido um comprovativo de dispensa, que deve ser arquivado durante 3 anos, e anexado à cópia 

da receita, se a mesma for materializada.  

Todos os meses, até ao dia 8 do mês seguinte, deve ser enviada ao INFARMED a 

listagem com o registo de entradas e saídas destes medicamentos, que é emitida através do SI. 

Também é enviada a listagem de entradas e saídas de benzodiazepinas anualmente. 

 

4.2.  Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 
 

Qualquer medicamento que não seja sujeito a receita médica pode ser incluído neste 

grupo. Os MNSRM não necessitam da apresentação de uma receita para serem adquiridos pelo 

utente, uma vez que são de venda livre. No entanto, os mesmos não deixam de ser medicamentos, 

pelo que necessitam de ter uma indicação terapêutica indicada para o seu efeito, uma vez que 

muitas vezes estes são utilizados em casos de automedicação.  

Geralmente, no caso dos MNSRM, o seu PVP é livre e pode ser definido pelo 

comerciante, consoante o regime de margens do mesmo. No entanto, aqueles que são 

comparticipados pelo SNS, têm o seu PVP fixado e cartonado na sua embalagem, sendo que para 

efeitos de comparticipação o mesmo tem que ser dispensado nas farmácias [12]. 

Cabe a nós enquanto farmacêuticos, aquando da dispensa de MNSRM informar o utente 

acerca do uso responsável de automedicação e de alternativas não farmacológicas, que deverão 

sempre que possível, ser uma primeira abordagem [3]. 
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A venda de MNSRM é bastante influenciada pela sugestão que é feita pelo farmacêutico 

ao balcão da farmácia, sendo que os produtos vendidos podem variar consoante a época do ano. 

Durante o meu estágio, os produtos mais procurados por parte do utente, durante a Primavera, 

foram os antialérgicos, descongestionantes nasais e soluções de lavagem nasal. Durante o período 

de Verão, os mais procurados eram os cremes para cicatrização da pele após queimadura solar, 

repelentes de insetos e pomadas ou cremes para o tratamento da picada de insetos.  

 

4.2.1.  Automedicação e aconselhamento farmacêutico  
 

Pode definir-se como automedicação, o ato de um indivíduo, por sua iniciativa, e sem 

qualquer indicação médica, usar um medicamento para aliviar sintomas ou queixas 

autovalorizadas. Contudo a tendência tem sido a estender este grupo de medicamentos para 

tratamento de doenças crónicas, o que pode levar em ambas as situações a riscos para a saúde do 

utente e daqueles que o rodeiam.  

De modo a tentar prevenir que tal suceda é necessário que ocorra um bom 

aconselhamento farmacêutico ao balcão da farmácia, de modo a que o processo de automedicação 

se processe de maneira segura. Sendo assim, o farmacêutico não deve apenas dispensar o 

medicamento quando solicitado pelo utente. Deve primeiramente tentar perceber quais os motivos 

que se encontram por detrás da solicitação, fazendo uma série de questões que permitam avaliar 

a sintomatologia descrita pelo doente e se é necessário, ou não, o medicamento solicitado.  

Pequenas questões como: “Há quanto tempo perduram os sintomas, se toma alguma 

medicação regularmente, se possui algum problema de saúde adicional”, podem ser fundamentais 

para o farmacêutico tomar a decisão mais acertada acerca do medicamento a dispensar, ou se o 

utente deve procurar o médico.  

Durante o meu estágio foi-me permitido contactar com diversos casos de 

aconselhamento ao balcão relacionados com diferentes tipos de sintomas. No entanto, os mais 

frequentes foram efetivamente os casos de alergias sazonais, sinusites, perturbações do sono, 

eritemas provocados pela exposição solar e constipações. Após algum treino e ajuda por parte dos 

colegas da FC fui aos poucos, ao longo do estágio, capaz de formular as questões certas para 

colocar ao utente de modo a perceber qual o MNSRM mais adequado e se o mesmo necessitava 

dele, ou até mesmo reencaminhar o utente para o médico. 

 

4.3.  Medicamentos e produtos manipulados  
 

Segundo o INFARMED é definido como medicamento manipulado “qualquer forma 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico.” 
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 Um preparado oficinal é definido como “qualquer medicamento preparado segundo as 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina (…) 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia (…)” [13]. 

Na FC, a preparação de medicamentos manipulados é sempre acompanhada de uma 

ficha de elaboração própria que respeita todos os parâmetros das fichas de preparação que consta 

no formulário galénico português. Esta ficha apresenta sempre o nº de lote, a denominação do 

medicamento manipulado, o teor de SA, a quantidade a preparar, o nome do utente, qual a 

composição do medicamento, a data de elaboração, o procedimento de elaboração, e por fim, o 

PV do medicamento preparado. Todos os passos devem ser devidamente rubricados pelo operador 

e o produto deve ser acondicionado em material de embalagem apropriado para o efeito. É ainda 

calculado o PVP do produto manipulado segundo o que se encontra indicado na Portaria nº 

769/2004, de 1 de julho [14].  

Todos os medicamentos manipulados devem ser devidamente rotulados, no qual devem 

constar informações tais como o nome do medicamento, quantidade, preço, PV e a inscrição de 

“uso externo”, sempre que seja necessário.  

As fichas de preparação elaboradas são posteriormente arquivadas numa pasta que se 

encontra no gabinete da FC. Durante a duração do meu estágio tive a oportunidade de assistir à 

elaboração de um medicamento manipulado (solução de minoxidil a 5%) utilizada no tratamento 

da alopecia areata, assim como proceder à elaboração da respetiva ficha de preparação e cálculo 

de PVP. (Anexo XI) 

 

4.4.  Medicamentos e produtos de uso veterinário  
 

Os medicamentos de uso veterinário são aqueles que por predefinição se destinam ao 

uso por parte de animais, são “toda a substância, ou conjunto de substâncias, que apresentem 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal de forma a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”. Esta é uma parte fundamental para a manutenção da saúde e bem-estar dos animais, 

assim como da saúde pública, uma vez que existem diversas patologias que são transmissíveis 

através dos mesmos [15]. No caso destes produtos, a entidade regulamentar responsável é a Direção 

Geral de Agricultura e Veterinária (DGAV).  

Na FC os medicamentos de uso veterinário que mais são disponibilizados são os 

desparasitantes tanto de uso interno como de uso externo, anticoncecionais orais, anti-

inflamatórios, produtos de limpeza e higiene do animal, alguns antibióticos e vacinas.  

Durante todo o meu estágio tive a oportunidade de contactar com medicamentos para 

uso veterinário, uma vez que nesta região, os mesmo são muito procurados, tratando-se de uma 

região mais rural, muita da população possui ainda criação de animais. Isto foi extremamente 
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importante para ir ganhando confiança ao longo do meu período de estágio com os diferentes 

produtos existentes no mercado. Durante este período os mais procurados foram então os 

antiparasitários externos, para o controlo e prevenção do aparecimento de pulgas, carraças e 

carrapatos, assim como os desparasitantes. Nestes casos é fundamental questionar o dono do 

animal acerca de qual o peso e a idade do animal, assim como explicar o uso devido do 

medicamento a ser utilizado. Os medicamentos de uso veterinário que necessitam de receita 

médica, apenas são dispensados nessa condição, sendo que deve-se manter uma cópia da receita 

e manter arquivado na farmácia.  

 

4.5.  Produtos cosméticos e de higiene corporal  
  

 É definido como produto cosmético e de higiene corporal (PCHC) “qualquer substância 

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

humano (…) ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou 

de corrigir os odores corporais” [16]. 

No âmbito da farmácia estes produtos são cada vez mais procurados pela população que 

frequenta a farmácia, quer seja por influência digital e publicitária, quer porque cada vez mais 

existe uma maior preocupação com o bem-estar pessoal a nível físico. A FC reconhece esta 

procura por parte do utente e possui à disposição das mesmo várias gamas de cosmética, como a 

Avéne®, La Roche Posay®, Vichy®, Lierac®, Jowaé®, Bioderma®, entre outras. De todos os 

produtos que se encontram disponíveis, aqueles que são mais procurados pelos utentes da FC são 

produtos para cuidados de rosto específicos (pele com tendência a acne e pele reativa) e corpo 

(cremes hidratantes) assim como produtos de proteção solar. Existem outro tipo de produtos 

disponíveis direcionados para outros âmbitos, como por exemplo, saúde oral (colutórios, escovas 

de dentes e pastas dentífricas), assim como cuidados capilares (champôs anti queda, anticaspa, 

para cabelo seco ou oleoso, entre outros). 

Ao longo do decorrer do meu estágio fui confrontada com diversas situações de 

aconselhamento de PCHC, pelo que foi fundamental as formações internas que me foram 

proporcionadas pelos meus colegas na FC, que me explicaram as diferenças entres os diversos 

produtos da marca Avéne® e La Roche Posay® (marcas bastante procuradas pelos nossos 

utentes). Esta área foi sem dúvida, das áreas que mais dificuldade senti a nível de aconselhamento 

prestado ao utente, uma vez que não existe um manual que se possa seguir à regra e deve ser 

sempre adaptado ao tipo de pele da pessoa em questão, assim como com o fim que pretende 

daquele produto. Contudo, ao longo do decorrer do estágio foi-me permitido ganhar experiência 

e sentir-me mais confiante aquando do aconselhamento deste tipo de produtos ao utente. 
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4.6.  Puericultura 
 

Os produtos de puericultura encontram-se na listagem de produtos que podem ser 

vendidos e fornecidos ao público nas farmácias [3]. Na FC são vários aqueles que se encontram 

disponíveis, sendo trabalhadas algumas marcas destinadas a este fim, como a Chicco®, Nuk®, 

Libero®, Dodot®, Aptamil®, Nutribén®, Nestlé®, Uriage®, Aveeno®, Bioderma® e Mustela® 

disponibilizando chupetas, biberões, fraldas, leites e cremes que tem como fim garantir a 

alimentação, bem-estar físico e mental, relaxamento e higiene da criança.  

Esta é uma área em que, à semelhança da área da cosmética, ao princípio foi-me difícil 

entender quais as diferenças entre os diferentes produtos, e quais seriam os melhores para 

aconselhar aos pais das crianças que os procuravam. Mas com as formações internas das marcas 

fui-me sentindo mais confiante e à vontade no aconselhamento dos mesmos no decorrer do 

atendimento. 

 
 

4.7.  Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial 
 

Segundo o DGAV, os géneros alimentícios são definidos como “géneros alimentares 

que se destinam a complementar e/ou a suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinação das substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico [17]. 

Os suplementos alimentares não podem alegar propriedades terapêuticas nem 

profiláticas, uma vez que não são considerados medicamentos. Cabe a nós, enquanto 

farmacêuticos, esclarecer o utente acerca da utilização dos mesmos e alertar para possíveis 

contraindicações e interações que os mesmos possam ter com outra medicação [17]. 

A procura de suplementos alimentares tem vindo a aumentar significativamente devido 

à preocupação cada vez maior da população com a sua saúde e bem-estar, pelo que se tornou 

fundamental um bom aconselhamento por parte do farmacêutico. Na FC os suplementos 

alimentares mais procurados por parte dos utentes são os suplementos de magnésio (Magnesona 

e Magnoral), para prevenção de infeções urinárias (Urocomplex), e destinados à fadiga mental à 

base de ginseng.  

No caso dos produtos para alimentação especial, estes destinam-se a fornecer uma 

alimentação parcial, ou exclusiva, a pessoas que tenham necessidades nutricionais especificas, 

devido a problemas de metabolismo, ou com perda de peso ou apetite acentuada, assim como em 

geriatria.  

Na FC, os produtos de alimentação especial mais procurados pertenciam ao ramo 

hipercalórico e hiperproteico (Fortimel) e eram mais destinados para doentes geriátricos que se 

encontravam acamados, mas também para lactentes. 
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4.8.  Medicamentos fitoterapêuticos 

Medicamentos fitoterapêuticos são considerados medicamentos constituídos apenas por 

substâncias derivadas de plantas [12]. 

Embora estes medicamentos não estejam sujeitos a uma regulamentação, tão rigorosa 

como os restantes produtos, os mesmos não devem ser utilizados sem qualquer tipo de supervisão 

e aconselhamento. Muitos deles por serem conhecidos dos utentes há muitos anos e pelo seu uso 

passar de geração em geração até ao dia de hoje, hoje sabemos que nem sempre “o que é natural 

não faz mal”. Existem diversos produtos fitoterapêuticos que podem causar interações com as 

medicações crónicas, ou esporádicas dos utentes, para os quais devemos estar alerta e alertar o 

utente, também.  

Sendo assim, e por serem amplamente conhecidos, os mesmos são dos mais requisitados 

por parte dos utentes para combater distúrbios de sono, cansaço, stress ou distúrbios 

gastrointestinais. Algumas das mais procuradas são as associações de passiflora, com valeriana 

para os distúrbios de sono, Ginkgo Biloba como coadjuvante na melhoria de memória e 

concentração, erva cidreira para distúrbios gastrointestinais e cavalinha e arando vermelho para 

infeções urinárias.  

 

4.9. Dispositivos médicos 
 

Segundo o INFARMED, o termo dispositivo médico” engloba um grande conjunto de 

produtos, que à semelhança dos medicamentos tem como fim prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana, mas não através de fins farmacológicos, metabólicos ou imunológicos [19]. 

Estes podem ser utilizados em diversas áreas respondendo sempre aos critérios 

supramencionados como na atenuação de uma doença, compensação de uma deficiência ou lesão, 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da 

conceção. 

Durante o meu estágio na FC tive a oportunidade de fazer a dispensa de diversos 

dispositivos médicos, como compressas, pensos, soro fisiológico, seringas, preservativos, 

materiais ortopédicos, dispositivos para controlo da glicemia, dispositivos intrauterinos, entre 

outros.  

4.10. Medicamentos homeopáticos  
 

 Define-se como medicamento homeopático todo o medicamento que é obtido a partir 

de stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com o que se encontra descrito na 

farmacopeia europeia, ou na sua ausência, na farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado-

membro, e que pode ter vários princípios [20]. 

A FC tem disponível alguns produtos dos laboratórios Boiron® que, esporadicamente, 

são solicitados pelos utentes da farmácia.  
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Embora tivesse tido contacto com os mesmos durante o período de estágio, o seu 

aconselhamento não era frequente.  

 
 

5. Outros serviços e atividades prestadas na Farmácia da Cumieira 

A farmácia de hoje, em dia, não se limita somente à dispensa de medicamentos ou venda 

de produtos. Existem outros serviços “extra”, que são disponibilizados nas farmácias com vista a 

melhorar o bem-estar do utente, a promover a sua saúde, e também a efetuar um melhor 

acompanhamento dos mais diversos estados fisiopatológicos, fazendo assim da farmácia um 

espaço de saúde e não de doença. Na FC são vários os serviços prestados aos utentes, desde a 

determinação dos vários parâmetros bioquímicos e fisiológicos, à PIM e consulta de cessação 

tabágica, administração de vacinas e injetáveis, assim como consultas de nutrição e podologia.  

 

5.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  
 

5.1.1. Medição da pressão arterial 
 

A medição da pressão arterial é dos serviços mais procurados pelos utentes da FC. Este 

trata-se de um dos serviços fundamentais, uma vez que é uma forma fácil, rápida e não invasiva 

para o utente de avaliar e monitorizar a sua pressão arterial. A hipertensão arterial (HTA) não 

controlada é um dos maiores fatores de risco de doença cardiovascular e a sua monitorização 

ambulatória, desde que efetuada corretamente é aconselhada por Guidelines da HTA [21]. 

A medição é efetuada com o auxílio de um tensiómetro de braço e recorrência a valores 

de referência previamente estabelecidos. É fornecido ao utente, no ato da medição, um cartão no 

qual são registados os valores de pressão arterial e é incentivado aos utentes que façam medições 

de forma regular. Esta é uma oportunidade excelente para o farmacêutico informar o utente das 

medidas não farmacológicas que deve adotar, assim como avaliar a adesão à terapêutica do 

mesmo.  

 

5.1.2. Testes bioquímicos rápidos  
 

Grande parte dos utentes que frequenta diariamente a farmácia possui ou Diabetes 

Mellitus ou colesterol elevado, sendo que a medição destes parâmetros é uma mais valia para os 

utentes, que de uma forma rápida e viável podem ter acesso aos seus valores e assim fazer um 

melhor controlo da doença.  

Estima-se que a prevalência da Diabetes na população portuguesa seja de cerca de 9,9%, 

acima da média determinada pela OCDE (7%). A medição regular deste parâmetro é de extrema 

importância, uma vez que o mau controlo desta patologia pode levar ao aparecimento do pé 

diabético, doença renal crónica e até mesmo complicações a nível do aparelho cardiovascular [22]. 
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As dislipidemias, tal como pressão arterial elevada constituem um dos fatores de risco 

elevado de desenvolvimento de doença cardiovasculares. As mesmas são avaliadas consoante o 

nível de colesterol total, triglicerídeos, LDL (Low Density Lipoprotein) e HDL (High Density 

Lipoprotein).  

Na FC são disponibilizados estes dois tipos de teste, medição da glicemia capilar e do 

colesterol total com auxílio de máquinas de glicemia e colesterol total e, tendo como valor de 

comparação, mais uma vez, valores de referência tabelados. 

 
 

5.1.3. Determinação da altura e peso  
 

Cada vez mais a obesidade é um problema da nossa sociedade, surgindo, também cada 

vez mais cedo na população Portuguesa, sendo que se estima que cerca de 60% da população 

Portuguesa sofre desta patologia, [23]. É, assim, urgente, a tentativa de implementação de medidas 

de promoção de uma alimentação mais saudável e hábitos da prática de exercício físico.  

No interior da FC, existe uma balança que permite a medição do peso e da altura do 

utente permitindo o cálculo do IMC.  

Ao longo de todo o período de estágio tive a oportunidade de realizar a medição de 

todos os parâmetros, sendo a pressão arterial o mais frequente. Após cada medição fiz sempre por 

tentar interpretar e enquadrar os valores nos de referência, elucidando sempre que possível o 

utente de medidas não farmacológicas e incentivando-o a manter-se saudável. 

 
 

5.2. Administração de vacinas e de injetáveis 
 

Um dos serviços que a FC também oferece aos seus utentes é a administração de vacinas 

que não estejam contempladas no PNV, assim como de outras substâncias (intramusculares ou 

subcutâneas). Com este serviço a FC traz até ao seu utente uma maior comodidade, uma vez que 

o mesmo pode fazer a administração do medicamento logo após a finalização da sua compra, 

assim como, ajudar a administrar de forma correta o mesmo, no caso de utentes que não são 

autossuficientes para fazer a administração corretamente em casa. 

 

5.3. Preparação Individualizada da Medicação (PIM) 
 

Um doente é considerado como polimedicado quando toma mais que 5 fármacos 

concomitantemente. Sendo Portugal dos países com mais consumo de medicamentos por capita 

e com o envelhecimento da nossa população, a polimedicação, especialmente, na população 

geriátrica é uma realidade com que nos deparamos diariamente nas farmácias [24, 25]. Como 

tentativa de colmatar esta problemática, surge a PIM. Este é um dos serviços oferecidos pela FC 

aos seus utentes, no entanto, uma vez que não se trata de um serviço comparticipado, e ainda um 

pouco dispendioso, este acaba por se destinar mais aos utentes de lares e centros de dia.  
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Ao longo do estágio tive a oportunidade de auxiliar na preparação de alguns dos blisters 

para os centros de dia.  

 
 

5.4. Consulta de cessação tabágica 
 

O consumo de tabaco é uma das principais causas de morte e doença evitáveis em todo 

o mundo. É uma preocupação geral tentar reduzir estes números, tendo sido com esse objetivo 

implementado o protocolo de cessação tabágica na FC [26]. 

Este não é dos serviços mais ativos na farmácia, uma vez que acaba por ser um pouco 

sazonal e depende muito da vontade de deixar de fumar do utente. O encaminhamento para estas 

consultas é quase sempre resultante de uma abordagem pró-ativa ao balcão da farmácia. As 

consultas encontram-se ao encargo da Dra. Magda Gonçalves.  

Durante o estágio o protocolo foi-me explicado, pelo que me foi possível inteirar acerca 

do mesmo, não tendo assistido a nenhuma consulta, uma vez que se tratava de um momento mais 

frágil e privado do utente.  

 

5.5. Outros serviços  
 

Para além de todos os serviços mencionados anteriormente, a FC tem à disposição dos 

utentes consultas de podologia, nutrição e nutrição desportiva, assim como de optometria. 

 
 

5.6. ValorMed  
 

A VALORMED surgiu em 1999 como uma sociedade sem fins lucrativos, que visa a 

gerir resíduos resultantes de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, intervindo a nível 

nacional.  

O uso do programa VALORMED dá-se quando o utente se dirige à sua farmácia e 

entrega as embalagens que se encontram vazias, ou medicamentos fora de uso, porque já não são 

tomados, ou se encontram com prazo de validade expirado. Estes produtos são depositados em 

contentores próprios, que são posteriormente recolhidos pelos distribuidores e encaminhados para 

as estações de tratamento adequadas [27]. 

A FC é aderente do programa VALORMED pelo que quando os contentores de recolha 

se encontram cheios, os mesmo são fechados, devidamente identificados e encaminhados pelos 

distribuidores, neste caso Cooprofar e Alliance HealthCare®. 

 
 

5.7. Cartão das Farmácias Portuguesas (Cartão Saúda)  
 

O cartão Saúda é um cartão disponibilizado pelas farmácias portuguesas. Este permite 

que o utente vá acumulando pontos em compras de produtos exceto MSRM. Posteriormente estes 

pontos podem ser trocados por produtos que constam num catálogo de pontos, que muda 
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semestralmente, ou trocá-los por vales de dinheiro, a usar nas compras do utente na farmácia. Este 

é um cartão bastante popular entre os utentes da farmácia.  

 

6. Meios de Comunicação/Divulgação e Marketing  
 

A FC dispõe de alguns meios de comunicação para comunicar com os seus utentes. O 

canal mais ativo é a sua página de Facebook, tendo também ainda uma conta de Instagram. A 

página do Facebook tem como objetivo principal a divulgação de campanhas promocionais e 

eventos.  

 

7. Formações  

Segundo o que se encontra estipulado no Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos, o farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas, 

com vista a melhorar e aprimorar constantemente a sua atividade. Posto isto, durante o decorrer 

do meu estágio, tive a oportunidade de realizar algumas formações, que se encontram 

representadas no Anexo XII 

 

Parte 2 – Projetos desenvolvidos durante o estágio 

Tema1: Exposição Solar 
 

1.1. Enquadramento  
 

Com a aproximação do verão e com aumento do número de horas de sol e subida das 

temperaturas, a frequência com que a população se expõe às radiações solares aumenta. 

Muito embora a exposição solar tenha inúmeros benefícios, tais como o aumento da 

produção de melanina, o aumento da síntese de vitamina D - que tem uma ação protetora em 

certas patologias - e melhoria a nível do humor - devido ao aumento dos níveis de serotonina, [28] 

a exposição inadequada às radiações solares é também a principal causa de desenvolvimento de 

melanoma assim como de outros tipos de cancro, podendo causar também, envelhecimento 

precoce da pele [29,30]. 

O cancro da pele é o cancro com maior prevalência a nível mundial. Estima-se que em 

Portugal surjam cerca de 700 novos casos de melanoma maligno, por ano [31,32]. 

Sendo assim, é de extrema importância o cultivo de boas práticas de exposição solar 

para que esta possa ser o mais vantajosa, saudável e segura possível. 

A sensibilização da população e a fomentação de boas práticas face à exposição solar é 

algo que é permitido ao farmacêutico, dada a sua grande proximidade e facilidade de contacto 

com o utente. Este deve então, e sempre que possível, aconselhar o utente sobre qual a melhor 

forma de aproveitar os dias de sol, sem colocar em risco a sua saúde tanto a curto como a longo 

prazo. 
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1.2. A pele  
 

A pele é o maior órgão do corpo humano, estando desenhada para desempenhar diversas 

funções, entre as quais, função de barreira, que permite a proteção do organismo de ataques de 

microrganismos, absorção da radiação UV e o controlo da quantidade de água perdida [33]. Não se 

trata de um órgão estático, estando constantemente a sofrer alterações ao longo da vida [34]. 

A pele do ser humano encontra-se estratificada em três grandes camadas principais: a 

epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme - camada mais superficial da pele - é aquela que, 

do ponto de vista biológico, se encontra mais ativa, em parte devido à constante renovação do 

epitélio basal. É constituída, numa camada mais externa, pelo estrato córneo que lhe confere a 

função de barreira. Numa camada mais interna, junto ao epitélio basal, encontram-se os 

melanócitos que produzem melanina. Os queratinócitos, que também fazem parte desta camada, 

acumulam pigmentos de melanina em maturação, sendo por isso os principais responsáveis pela 

proteção da pele da radiação UV [35]. A derme é aquela que confere a maioria das propriedades 

mecânicas à pele, tais como a sua elasticidade e resistência, garantidas essencialmente pela grande 

abundância em fibras de colagénio e fibroblastos [34,36]. A hipoderme - a camada mais profunda 

da pele - é constituída maioritariamente por adipócitos, fibroblastos e macrófagos. É nesta camada 

que ocorre a maior deposição de gordura, desempenhando a função de reserva [36]. 

A melanina é um dos pigmentos que determina a cor que a nossa pele apresenta, assim 

como o grau de sensibilidade que a mesma apresenta à exposição solar [35,37]. Quanto mais pobre 

em melanina for a pele, menor será a proteção conferida face à exposição solar, uma vez que esta 

é capaz de filtrar a radiação UV [35,38]. 

 

1.2.1. Fotótipos 
 

Podemos ter uma perceção se determinada pele é mais ou menos sensível à radiação 

UV, através do seu fotótipo. Este fotótipo é determinado, geralmente, utilizando a escala de 

Fitzpatrick e é constituída por seis fotótipos. Estes descrevem a cor da pele tendo por base diversas 

características, como por exemplo o nível de melanina e a resposta inflamatória à radiação UV. 

Assim, tendo em conta o tipo de fotótipo e a probabilidade de desenvolver cancro 

podemos ajustar o nível de proteção solar necessário a cada tipo de pele [35]. 

 
 

1.3. A exposição solar e os seus efeitos  
 

A exposição solar apresenta inúmeros benefícios para a pele humana, no entanto, 

também pode ser prejudicial, especialmente, se for efetuada de forma incorreta.  

Entre os diversos efeitos provocados pela exposição solar destacam-se o bronzeado, as 

queimaduras solares, o fotoenvelhecimento cutâneo e até mesmo o carcinoma da pele [39]. 
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As queimaduras provocadas pela radiação solar são uma resposta imediata à exposição 

a radiação UV. Estas derivam principalmente da penetração da radiação UVB que desencadeia 

uma resposta imediata nas camadas mais superficiais da pele [40]. 

Uma outra resposta adaptativa da pele à estimulação pela radiação UVB, é a estimulação 

da melanogénese que confere o efeito bronzeado à pele [38]. 

O fotoenvelhecimento e o carcinoma da pele são considerados efeitos resultantes de 

uma exposição crónica à radiação solar, sendo originados, maioritariamente, pela radiação UVA 

que não desencadeia uma resposta tão rápida como a UVB [40]. Os sinais mais característicos de 

uma pele que sofre de fotoenvelhecimento são: a desidratação, manchas pigmentadas e 

aparecimento de rugas, uma vez que a síntese de colagénio se encontra diminuída, sendo esta 

fundamental para manter a elasticidade da pele [40]. 

O cancro da pele é considerado como a consequência mais grave que advém da 

exposição solar crónica, e muito embora o aparecimento deste também dependa de fatores 

genéticos e ambientais, a incorreta exposição solar aparenta ser um dos fatores mais 

preponderantes e desencadeadores do seu aparecimento [40]. Esta exposição intensiva à radiação 

UV irá causar danos a nível das moléculas de DNA, provocando alterações no mesmo e levando, 

então, ao desenvolvimento do carcinoma [40]. 

 

1.4. Cuidados a ter com o sol - Fotoeducação 
 

A exposição cumulativa a níveis elevados de radiação solar, especialmente na 

população mais nova, assim como um historial de queimaduras solares, podem causar danos 

irreparáveis no tecido cutâneo [41]. No entanto, estes podem ser prevenidos e evitados desde que, 

aquando da exposição solar adotados, sejam alguns comportamentos adequados [41]. 

O uso de protetores solares é algo indispensável, durante a exposição solar e o seu uso 

é sempre recomendado, uma vez que protegem a pele dos efeitos da radiação UV [42]. Estes podem 

conter dois tipos de filtros: físicos, atuando por dispersão da radiação UV, ou químicos, que atuam 

através da absorção da radiação solar [42]. Sempre que possível é recomendado o uso de um 

protetor solar de largo espetro para proteção contra a radiação UVA e UVB [42,43]. Deve sempre 

ser aplicado cerca de 15 a 30 minutos antes da exposição solar e reaplicado de 2 em 2 horas, 

especialmente após o banho ou transpiração excessiva [42,44]. Este deve ser aplicado 

uniformemente em toda a extensão corporal, não esquecendo zonas mais sensíveis como os lábios, 

orelhas, palmas das mãos e planta dos pés [35]. 

O fator de proteção solar (FPS) é definido com base na menor quantidade de radiação 

UV, numa pele protegida com proteção solar, que é necessário para causar o mesmo grau de 

eritema do que numa pele desprotegida [44]. O FPS refere-se, por defeito, ao efeito causado pela 

radiação UVB [42]. 
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A exposição direta à radiação solar entre as 11h 00 e as 17h 00 não é recomendada, 

sendo aconselhada a procura de locais de sombra durante esses períodos, uma vez que a 

intensidade da radiação UV se encontra no seu nível máximo [35,45]. 

A exposição de crianças com menos de 6 meses de idade também não é recomendada.  

A exposição à luz UV artificial, como por exemplo em solários deve ser evitada, uma 

vez que também potencia o risco de desenvolvimento de cancro da pele, bem como o 

envelhecimento da pele. Produtos de autobronzeamento devem ser utilizados com precaução, uma 

vez que podem conferir pouca proteção contra a radiação solar.  

Existem outras medidas que devem ser adotadas para além da aplicação de protetor 

solar, uma vez que, este pode não ser suficiente. Sendo assim, o uso de chapéus com abas largas, 

que protejam as orelhas e o nariz, são recomendados, tal como o uso de óculos de sol escuros com 

filtro da radiação UV e roupas claras [35,45]. 

A exposição solar deve ser acompanhada, sempre que possível, de uma grande ingestão 

de líquidos como água, de modo a manter a hidratação. 

Todos estes fatores, aliados entre si, tornam a exposição solar mais segura para toda a 

população. 

 

1.5. Projeto 
 

Com a subida das temperaturas, e a chegada do verão, a procura de produtos de proteção 

solar na FC foi-se intensificando no decorrer do mês de maio, pelo que começaram também a 

surgir, as primeiras queimaduras provocadas pela incorreta exposição solar.  

Enquanto promotores de saúde, o farmacêutico deve sensibilizar a população para o 

correto aproveito do aumento das horas de sol, que se verificam nesta altura do ano. Acabando 

assim, por educar o utente e ajudá-lo a evitar consequências na sua saúde a longo prazo.  

Neste sentido, procedi à elaboração de um folheto informativo, (Anexo XIII) acerca de 

quais os comportamentos que devem ser adotados aquando da exposição solar, para que esta seja 

o mais benéfica possível. Este folheto era distribuído aos utentes da farmácia sempre que 

efetuavam a compra de qualquer produto de proteção solar, assim como quando surgiam com 

eritemas provocados pela exposição solar. O feedback por parte dos utentes foi bastante positivo, 

uma vez que o folheto revelava conselhos práticos e úteis para as idas à praia, e que por vezes 

acabam por ser esquecidos. Inclusive algumas educadoras de infância, resolveram levar o folheto 

informativo para mostrar às crianças a aos pais, uma vez que as mesmas se encontravam em 

períodos de atividades recreativas e as idas à piscina e à praia eram frequentes. 

Devido ao grande volume de promoções em produtos solares a decorrer na farmácia, 

este folheto foi também incluído na newsletter da FC. 
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Tema2: Doenças Respiratórias Crónicas: Asma e DPOC 
 

2.1. Enquadramento 
 

A asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) são as duas doenças 

respiratórias (excetuando a tuberculose e o cancro do pulmão) com maior prevalência em Portugal 

(6,8 e 14,2%, respetivamente). E apesar de a taxa de mortalidade associada a esta doença ter 

diminuído no decurso dos últimos anos, continuam a existir dificuldades no que concerne ao 

controlo destas patologias no seio da população portuguesa, assim como um aumento do número 

de diagnósticos [46]. 

Uma das metas propostas para 2020 pela Direção Geral da Saúde (DGS) é um 

decréscimo de cerca de 10% dos internamentos originados por estas patologias [46]. O tratamento 

deste tipo de doenças efetua-se, tal como é conhecido, maioritariamente através de inaladores 

pressurizados, que nem sempre são bem utilizados ou compreendidos pelos utentes.  

No decorrer do meu estágio, deparei-me com algumas situações de utentes que me 

questionavam acerca de qual o modo de utilização dos seus inaladores, que já realizavam há anos, 

ou que recorriam, com mais frequência do que o necessário, a levantar o seu inalador de SOS. 

Ambas as abordagens comportam sinais de alarme para o descontrolo destas patologias. Contudo, 

quando questionados acerca do estado de controlo da sua patologia, o utente mostrava-se quase 

sempre convicto que esta estava controlada e que não havia motivos para alarme. Estas 

ocorrências levaram-me a explorar o tema das doenças respiratórias crónicas, em particular o seu 

estado de controlo na população da FC, assim como a educação do utente para o correto 

reconhecimento de uma crise aguda. 

 

2.2. Asma e DPOC 

2.2.1 Doença e fisiopatologia  
 

A asma trata-se de uma doença heterogénea que compreende em si diversos fenótipos. 

Cada um encontra-se associado a fatores de risco para o desenvolvimento da doença, como por 

exemplo fatores genéticos e ambientais. Contudo pode não ser suficiente para ocorrer o 

desencadeamento da patologia [47]. 

Caracterizada por uma híper reatividade das vias respiratórias, leva ao aparecimento de 

fenómenos de broncoconstrição e ao desencadeamento de processos inflamatórios, com a 

libertação de mediadores inflamatórios, como por exemplo os leucotrienos, [48] tratando-se assim 

de uma doença inflamatória crónica das vias áreas. A asma pode desencadear episódios mais ou 

menos recorrentes que são caracterizados pelo aparecimento de pieira, dispneia, aperto a nível 

torácico e tosse principalmente noturna ou matinal, encontrando-se associados, normalmente, à 

obstrução das vias áreas, cujo grau de reversibilidade pode ser espontâneo ou devido ao auxílio 

de tratamentos [49]. 
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O processo inflamatório desta patologia decorre através de inúmeras células como 

mastócitos, eosinófilos, linfócitos T, macrófagos, neutrófilos, entre outras. E embora a asma possa 

ser classificada como alérgica ou não alérgica, em ambos os casos, existe uma infiltração das vias 

áreas de linfócitos T auxiliares, que segregam predominantemente citocinas inflamatórias (IL 4, 

IL5 e IL13). A produção deste tipo de citocinas estimula os mastócitos provocando uma 

eosinofilia que, por sua vez, vai promover leucocitose e aumentar a produção de células B 

produtoras de IgE [52]. 

A longo prazo, em pacientes com asma, pode ocorrer uma hipertrofia do músculo liso 

brônquico, assim como aumento da produção de expetoração e edema [52]. 

A DPOC é caracterizada por uma ventilação limitada com tendência à progressão e 

dificilmente reversível, sendo a sua vertente inflamatória desencadeada pela inalação de 

substâncias nocivas. Esta provoca a diminuição do calibre das vias áreas, assim como a destruição 

do tecido do parênquima. Esta doença evolui em consonância com as suas exacerbações, que se 

tornam mais frequentes com o aumento da gravidade da DPOC [50].  

Os sintomas mais frequentes desta patologia são dispneia e tosse crónica e progressiva 

ou expetoração produtiva, que acabam por culminar na incapacidade respiratória. Muitas vezes 

estes indicativos, para a DPOC, surgem muito antes da patologia se revelar, mas são minimizados 

pelo utente, o que leva a um diagnóstico mais tardio da doença [51]. 

Devido às limitações de respiração, todo o gás que deveria ser expirado fica retido, 

levando a uma hiperinflação. Anormalidades a nível das trocas gasosas podem levar tanto a casos 

de hipoxemia como hipercapnia. A hipersecreção de expetoração, que nem sempre se verifica em 

todos os pacientes com DPOC, deve-se a um número aumentado de células calciformes e a uma 

produção aumentada a nível das glândulas submucosas. Uma das complicações que podem advir 

da DPOC é a hipertensão pulmonar, que se desenvolve devido à vasoconstrição provocada pelo 

elevado grau de hipoxia das artérias pulmonares, culminando numa hipertrofia a nível do pulmão. 

Quando agravada, esta pode evoluir para uma hipertrofia ventricular e a uma eventual falha 

cardíaca no lado direito [51]. 

 

2.2.2 Fatores de Risco 
 

Devido às diferentes apresentações desta doença, existem diferentes fatores de risco 

associados, sendo a atopia classificada como um dos fatores genéticos mais fortes para o 

desenvolvimento de asma. Precedentes de asma em familiares diretos também é um importante 

indicador genético para o seu desenvolvimento, não sendo um fator vinculativo para o 

aparecimento da doença na descendência. A obesidade também poderá levar ao desenvolvimento 

de asma, em adultos, particularmente a do tipo não alérgica [47,52]. Quanto aos fatores ambientais, 

alergia a alguns componentes, como por exemplo o pó, numa idade precoce são considerados 

fatores de risco de desenvolvimento de asma [47]. Exposição ao fumo de tabaco quer pré-natal, 
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quer pós-natal, assim como a poluição podem influenciar o aparecimento desta patologia. Sendo 

assim, normalmente a mesma deriva, maioritariamente, de uma combinação de ambas as classes 

de fatores de risco [47,52]. 

No que concerne à DPOC o fator de risco mais frequente para o seu desenvolvimento é 

o tabagismo, seja ele sob a forma ativa ou passiva. Exposição ocupacional a outros tipos de gases, 

fumos ou agentes químicos são muitas vezes subvalorizados para o desenvolvimento desta 

patologia [51]. 

2.2.3. Diagnóstico e Classificação da Doença 
 

Considera-se como diagnóstico da asma sempre que o utente apresentar pelo menos um 

dos sintomas frequentes desta doença (pieira, tosse com frequência noturna, aperto torácico e 

dificuldade respiratória recorrentes). A limitação do fluxo respiratório é usualmente medida 

através de espirometria, com o auxílio do debitómetro, avaliando o grau da limitação, assim como 

a sua reversibilidade. Recorrer a outros parâmetros, como a comprovação da reversibilidade dos 

sintomas com recurso aos broncodilatadores, assim como a história clínica do paciente, podem 

ser ótimos recursos para um diagnóstico correto da patologia [49]. 

A severidade da asma é definida pelo menor tratamento eficaz que é necessário para 

manter controlados os sintomas da doença, assim como eventuais exacerbações [53]. A avaliação 

da severidade desta doença pode ser dividida em dois grandes grupos: asma intermitente ou asma 

persistente, sendo que esta último pode ser dividido em ligeira, moderada ou severa [54]. 

Quanto à DPOC o diagnóstico deve ser considerado sempre que o doente apresente 

como sintomas recorrentes tosse ou produção de expetoração frequentes, dispneia ou historial de 

exposição aos fatores de risco. Também na DPOC é fundamental, para um correto diagnóstico, o 

recurso à espirometria, que mais uma vez visa confirmar a obstrução de fluxo aéreo. Neste caso, 

esta obstrução não é completamente reversível, mesmo com utilização de broncodilatadores, 

sendo classificada como DPOC quando a reversão é inferior a 70% [50,51]. 

Com o decorrer da DPOC são várias as alterações que ocorrem a nível fisiológico do 

pulmão do doente, sendo que estas são tão mais marcadas quanto maior é a progressão da doença. 

Sendo assim, a DPOC é classificada em 4 estádios:  

• Estádio I: DPOC ligeira – O doente já apresenta alguma limitação a nível da 

capacidade respiratória, alguns sintomas característicos e uma reversibilidade 

abaixo dos 70%; 

• Estádio II: DPOC moderada – Há um agravamento da limitação respiratória, 

progressão dos sintomas, apresentando dispneia em situação de esforço. FEV 

abaixo dos 80% predito, mas acima dos 50%; 
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• Estádio III: DPOC grave - Limitação respiratória ainda mais severa que a 

anterior, em que a recorrência de exacerbações pode colocar em risco de vida o 

utente. Aqui o FEV já se encontra abaixo de 50%, mas ainda superior a 30%.  

• Estádio IV: DPOC muito grave - Limitação respiratória muito grave, com 

insuficiência respiratória crónica ou falência cardíaca. Valor de FEV abaixo dos 

30%. [50] 

 

2.2.4 Terapêutica  
 

De modo a manter ambas as patologias controladas, para além do tratamento 

farmacológico, é fundamental uma educação do utente adequada, de modo a evitar quer os erros 

a nível do modo de administração, como o abandono da terapêutica e também de modo a permitir 

que o mesmo saiba identificar e controlar eventuais exacerbações da doença.  

No caso da DPOC, e uma vez que a mesma resulta na maioria dos casos do tabagismo, 

também é aconselhável a cessação tabágica, assim como a redução da exposição a outros fatores 

de risco. Neste tipo de patologia é importante evitar as infeções respiratórias recorrentes, sendo 

aconselhadas a administração das vacinas da gripe e pneumocócica nestes pacientes [55]. 

Em ambas as patologias os inaladores são os dispositivos mais utilizados, uma vez que 

ocorre uma deposição de uma grande concentração de fármaco diretamente nas vias aéreas, 

apresentando uma ação eficaz e menos efeitos secundários indesejáveis a nível sistémico [49].  

A escolha da medicação adequada no tratamento da asma é fundamental para um bom 

controlo da doença a longo prazo. Existem dois tipos de tratamentos: preventivos a longo prazo, 

utilizados para controlar a patologia e prevenir o aparecimento de exacerbações, e de alívio a 

curto prazo, para tratar sintomas agudos e exacerbações [49,54]. Para o tratamento de longa duração 

os mais utilizados são os corticosteroides, cromonas, agonistas beta adrenérgicos de longa 

duração, anti leucotrienos, combinações de agonistas beta adrenérgicos com corticosteroides, 

metilxantinas de libertação prolongada e imunomodeladores. Quanto ao tratamento de alívio 

rápido, os mais utilizados são os agonistas beta adrenérgicos de curta duração, anticolinérgicos, 

metilxantinas de curta duração e adrenalina injetável [49,54]. Existem alguns efeitos secundários 

que se se encontram associados a este tipo de fármacos, tal como se encontra descrito no Anexo 

XIV e XV 

Na DPOC a terapêutica é individualizada para cada utente, devendo o tratamento ser 

progressivo e escalonado, orientado para a redução de sintomas e frequência e gravidade de 

exacerbações e efetuado de acordo com os mesmos. Os broncodilatadores inalados são a escolha 

de eleição, sendo os agonistas beta adrenérgicos e os anticolinérgicos, tanto de longa como curta 

duração, os mais utilizados. O recurso a corticosteroides, em associação com agonistas 
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adrenérgicos beta de longa duração ou anticolinérgicos, também pode ser considerado como 

opção para o tratamento [49,54]. 

 

2.2.5. Controlo da doença e exacerbações  
 

Nestas patologias do foro respiratório é comum ocorrerem exacerbações das doenças, 

com agravamento súbito da condição, que se não for devidamente reconhecido e tratado pode 

levar ao agravamento da situação clínica do doente, ou até mesmo ser fatal. 

Estas crises não devem ser menosprezadas, sendo que o utente deve estar alerta para 

saber reconhecer os fatores que podem desencadear as mesmas. Neste tipo de situações, os fatores 

mais frequentemente desencadeadores são: exposição ao fumo de tabaco ou poluentes tóxicos, 

pólen, ácaros domésticos e alguns tipos de alimentos, no caso da asma [49]. Na DPOC, também a 

exposição ao fumo do tabaco ou poluentes tóxicos também podem desencadear uma exacerbação, 

no entanto são mais frequentemente despoletadas por infeções do trato respiratório, mudanças de 

temperatura ou outras comorbilidades, assim como um mau manuseamento da terapêutica [57]. 

Estas, normalmente manifestam-se através do agravamento dispneia, frequência 

respiratória aumentada, pulso acelerado, dificuldade de discurso, agitação, pieira, tosse seca 

constante, perturbações do sono, impedimento da realização de atividades usuais, entre outros 

que, consoante a sua gravidade podem, ou não, requerer atenção médica [49].  

Nestas situações o doente deve recorrer ao seu inalador de “SOS” quantas vezes forem 

necessárias até redução dos sintomas, efetuar a toma de corticosteroides orais imediatamente após 

o início da crise e efetuar oxigenoterapia sempre que for necessário. Em nenhuma circunstância 

deve o utente, durante o decorrer da crise, administrar algum sedativo, efetuar a toma de 

mucolíticos que possam levar ao agravamento da tosse. O uso de adrenalina apenas é 

recomendado em caso de reações anafiláticas, assim como o de antibióticos em casos de infeções 

bacterianas, ou pneumonia associadas [49]. 

Em alguns casos pode ser mesmo necessário o recurso a cuidados médicos e os mesmos 

devem ser procurados sempre que ocorra uma insuficiência respiratória globalizada, ausência de 

resposta imediata aquando da administração de broncodilatadores, ou se os sintomas persistirem 

ao fim de 3 horas com progressivo agravamento do estado de saúde [49]. 

 
 

2.2.6. Projeto  
 

No decorrer do meu estágio, ao longo de alguns dos primeiros atendimentos que efetuei, 

surgiram casos de utentes que me despertaram particular interesse. Alguns utentes que efetuavam 

inaladores de forma crónica questionarem-me acerca do correto uso do inalador. Outros não 

procediam ao levantamento dos mesmos, alegando não gostar de fazer o inalador, ou já não 

necessitarem do mesmo e, em alguns casos, utentes que recorriam a levantar essa medicação com 
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maior frequência do que a que deviam para aquele tipo de inalador. Uma vez que todas estas 

situações podem ser sinais de alerta para um mau controlo destas patologias, enquadrado no Dia 

Mundial para o Controlo da Asma foi efetuado um questionário (Anexo XVI) à população da FC, 

de modo a tentar perceber se a patologia se encontrava controlada e se a noção do utente também 

correspondia à realidade do estado da doença. Adicionalmente, foram também efetuadas algumas 

questões com vista a detetar eventuais falhas na adesão à terapêutica que possam existir e que 

contribuam ativamente para o estado de não controlo. Os resultados estão presentes no Anexo 

XVII.  

Das 10 pessoas inquiridas, 7 (70%) eram do sexo masculino e 3(30%) do sexo feminino. 

Quanto à idade, a maioria pertencia à faixa etária dos 18-64 anos (60%), enquanto que os restantes 

40% tinham mais de 64 anos.  

Relativamente aos hábitos tabágicos, 50% respondeu que nunca tinha sido fumador, 

40% eram ex-fumadores e apenas 10% afirmou ser fumador.  

No que toca à patologia respiratória, 40% sofre de DPOC e 60% de asma. Destes 60%, 

apenas 17% (1 inquirido/a) apresenta asma alérgica. Os restantes inquiridos possuíam asma não 

alérgica (83%).  

A nível de grau de literacia, cerca de 40% dos inquiridos possuía o 1º ciclo de 

escolaridade, 30% o 2º/3º ciclo, 20% o ensino superior e apenas 10% não tinha qualquer 

escolaridade.  

Sobre os tipos de inaladores utilizados, cerca de 20% eram inaladores pressurizados 

(pMDIs), 20% nebulizadores e 60% inaladores de pó seco.  

90% referiu não ter qualquer dificuldade na realização do inalador (dificuldade baixa) 

e apenas 10% admitiu ter alguma dificuldade (dificuldade média), ocorrendo o mesmo com a 

recorrência do uso dos inaladores, uma vez que 90% dos inquiridos efetuavam com regularidade 

os inaladores e apenas 10% não.  

Quanto ao modo de utilização, 70% dos participantes referiram efetuar todos os passos 

necessários para a inalação de cada tipo de inaladores e, por sua vez, 30% afirmaram que não 

efetuar a lavagem da boca após a inalação. 

Quanto à perceção do utente face ao controlo da patologia, 80% acha que a mesma esta 

controlada e apenas 20% refere que acha que não está sendo que 50% não teve nenhuma 

exacerbação nos últimos seis meses, 30% teve 1 a 3 e 20% mais de 3 exacerbações. A nível de 

medicação de alívio, 70% referiu que nunca teve que usar a medicação de alívio nos últimos 6 

meses, 10% utilizou entre 1 a 3 vezes, 10% 3 a 6 vezes e 10% mais do que 6 vezes nos últimos 6 

meses.  

Em 90% dos casos estas exacerbações não impediram o utente de realizar as suas 

atividades normais, enquanto que 10% refere que sim, assim como as mesmas percentagens 

referem não terem tido perturbações ao nível do sono.  
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Contudo, 80% dos inquiridos não tiveram que recorrer a cuidados médicos, mas 20% 

necessitou de hospitalização.  

Conclui-se assim que uma pequena porção da população ainda tem dificuldades em 

compreender este tipo de patologias, assim como o tratamento adjacente às mesmas, sendo 

necessário intervir a nível da educação do doente.  

Enquanto farmacêuticos podemos desempenhar um papel importante nesta área, uma 

vez que devemos sempre certificar-nos, aquando da dispensa dos inaladores, que o utente 

compreende o modo de utilização, assim como todos os cuidados necessários para uma correta 

administração da dose. Educar o utente para que este saiba reconhecer quais os sinais para os 

quais deve estar alerta e procurar ajuda médica quando assim o necessitar é um papel fundamental 

que o farmacêutico deve assumir e que muito contribuirá para a melhoria do estado de saúde e da 

qualidade de vida dos utentes portadores desta patologia.  

Neste sentido foi também elaborado um folheto informativo (Anexo XVIII) que 

continha informação práticas e simples acerca das exacerbações de ambas as patologias, como 

reconhecê-las, o que fazer assim como o que não fazer em casa de exacerbação, quando é que o 

utente deve procurar cuidados médicos e quais as consequências que podem advir de uma 

patologia mal controlada. Estes folhetos foram entregues a todos os utentes que se dirigiam à 

farmácia que procediam ao levantamento de inaladores.  

O feedback por parte dos utentes, e até mesmo de alguns cuidadores foi bastante 

positivo, uma vez que dizem que foi bastante útil para mais facilmente identificar uma 

exacerbação, assim como a não entrar em pânico e a saber lidar melhor com uma, quando a mesma 

surge. Inclusive um utente referiu que procurou ajuda médica, visto encontrar-se com sintomas 

de crises agudas há já um mês e tinha necessidade de alteração da medicação. Os lares que 

trabalhavam com a farmácia também recorreram, ao folheto, para melhor monitorizar os seus 

pacientes. 

 

Tema 3: Saúde do Viajante  

3.1. Enquadramento  
 

Na nossa sociedade atual são cada vez mais frequentes aqueles que optam por realizar 

viagens internacionais e de longa duração. Países do continente Africano e Asiático [58] são, 

atualmente, os destinos mais cobiçados e escolhidos por parte dos viajantes.  

O que acontece, não raras vezes, é que se verifica um desconhecimento em relação aos 

riscos associados a esta ação por parte do utente, uma vez que associa este período a uma altura 

de relaxamento e despreocupação, mas a realidade é que o ser humano pode ser um vetor para a 

transmissão de doenças endémicas que podem ser transmitidas para os países não endémicos, [58] 

estando este risco mais ou menos aumentado dependo do país de destino. Para além disso, os 
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viajantes estão suscetíveis a outros tipos de alterações como alimentos, bebidas e diferentes climas 

e temperaturas, que podem causar prejuízos na sua saúde [59]. 

Com o aumento de fluxo das viagens e o aumento da procura, junto dos farmacêuticos, 

de quais os cuidados a ter durante a viagem, surgiu a necessidade de abordar este tema junto da 

comunidade da FC e informar os utentes acerca dos mesmos. 

 

3.2 Viajar com saúde 
 

Viajar, tal como já foi referido, expõe o viajante a alguns riscos, dependendo do local 

de destino, modo de transporte, época do ano, duração da viagem, condições de higiene e 

saneamento, assim como a saúde do próprio viajante. 

À priori, alguns dos países mais industrializados, com boas condições sanitárias e de 

higiene, não endémicos e com boa qualidade de água, não acarretaram tantos riscos para o 

viajante. No entanto, isto nem sempre acontece, pelo que é fundamental que o viajante tome 

algumas das precauções necessárias de modo a não contrair nenhuma doença. 

 

3.2.1 Consulta do viajante 
 

A consulta do viajante é uma consulta realizada com alguma antecedência (4 a 6 

semanas) antes da viagem para países tropicais com um especialista em medicina tropical e 

doenças infeciosas. Esta tem como objetivo fundamental avaliar o risco e averiguar quais as 

medidas de precaução necessárias de modo a minimizar esse risco, tendo sempre em conta o local 

de destino [60,61]. 

Nesta consulta é avaliada a saúde do utente e revisto o itinerário do mesmo no país de 

destino para avaliar potenciais riscos. Uma vez realizado este passo, procede-se a uma educação 

do utente, através do fornecimento de medidas preventivas como: quais as vacinas que devem ser 

administradas antes da viagem, como é que o viajante deve proceder em caso de contração de 

alguma condição de saúde [58], quais as medidas de higiene mais adequadas a serem adotadas e 

até mesmo qual a medicação necessária a levar na viajem.  

No que diz respeito às vacinas, é neste espaço que é avaliada a necessidade das mesmas. 

Sendo as vacinas um método de prevenção eficaz para algumas doenças, pode ser necessário 

efetuar vacinação adicional, uma vez que alguns destinos são zonas endémicas para algumas 

doenças de baixo risco em Portugal. Também pode ser necessário uma atualização das vacinas do 

PNV se o boletim deste não estiver atualizado [62]. Algumas das vacinas mais recomendadas são 

a vacina contra a malária e a febre amarela, que são exigidas por alguns países como condição de 

entrada. Para comprovar a obtenção da mesma é necessário fazer-se acompanhar do Certificado 

Internacional de Vacinação e Profilaxia. Contudo, devido à grande variedade de locais de destino, 

os planos de vacinação podem não ser iguais para todos os viajantes [62]. 
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A consulta do viajante também deve ser realizada após o regresso da viagem, se o utente 

esteve num país endémico de malária e apresenta sintomas de desenvolvimento da doença, tal 

como febre, diarreia ou vómitos. Se desenvolver irritações dermatológicas, tiver sofrido algum 

problema sintomático durante a viagem ou desconfiar que esteve em contacto com alguma doença 

infeciosa deverá também recorrer à mesma [63,64]. 

Em Portugal, existem diversos locais de norte a sul do país que podem ser utilizados 

para a realização da consulta do viajante. Na zona Norte pode ser efetuada no Centro Internacional 

de Vacinação de Braga, Viana do Castelo, Bragança, Porto, Centro Hospitalar do Porto, Hospital 

S. João e Matosinhos (Porto Leixões). 

 

3.3.2 Medidas preventivas na viagem  
 

Para efetuar uma viagem segura e com saúde não basta apenas certificar-se que tem toda 

a vacinação em dia, existem algumas medidas preventivas que devem ser tomadas quer 

relativamente a normas de higiene, como a nível de comportamentos que devem ser adotados 

durante a viagem.  

Começando pelo planeamento da viagem, o viajante deve saber, sempre que possível, o 

local da embaixada do seu país de origem, no país de destino, de modo a poder recorrer à mesma 

em caso de emergência seja ela médica ou não. Saber também quais as unidades de saúde mais 

próximas do seu local de alojamento, no eventual caso de ter de recorrer aos serviços de urgência, 

e nesse caso, fazer-se sempre acompanhar de documentos com informação médica relevante, tal 

como medicação que usualmente faz, tipo de sangue e doenças crónicas [65]. 

Durante a viagem existem alguns aspetos que também devem ser tidos em consideração, 

como por exemplo se tiver de efetuar viagens aéreas, pois nesse caso deve ter em atenção a 

prevenção da formação de distúrbios tromboembólicos. Estes podem acontecer principalmente 

em viagens de longa distância. De modo a evitar, devem ser utilizadas meias elásticas ou de 

compressão, sempre que for necessário, evitar manter as pernas na mesma posição fazendo alguns 

movimentos de exercitação como esticar e encolher os calcanhares ao longo do voo, ou andar um 

pouco a cada 2 a 3 horas [66]. Deve evitar fazer atividades de mergulho nas 24 horas prévias e 

subsequentes ao voo, de forma a evitar grandes diferenças de pressão [74]. Se se tratar de uma 

viajante grávida, de uma criança ou algum viajante pertencente a um grupo de risco deve falar 

com o seu médico de modo a confirmar se pode efetuar a viagem.  

As picadas de mosquito são uma das grandes preocupações do viajante e devem, sempre 

que possível, ser evitadas, uma vez que os mosquitos podem ser vetores de transmissão de 

inúmeras doenças, tal como a malária, dengue, zika, entre outras. Assim, os viajantes devem 

sempre utilizar repelentes de mosquitos em todas as áreas expostas, podendo os mesmos ser 

usados concomitantemente com o protetor solar [67]. Dependendo do local de destino, recomenda-

se também o uso de redes mosquiteiras impregnadas com piritoides e o uso de ar condicionado, 
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de modo a evitar picadas durante a noite. O uso de roupa clara e leve, também pode ser 

aconselhável durante o dia [68]. 

A diarreia do viajante também é uma doença que afeta, frequentemente, os viajantes. 

Esta pode ser desencadeada pela ingestão de água ou alimentos infetados. Sendo assim, e de modo 

a evitar que esta aconteça, não se deve beber água a não ser filtrada e engarrafada, assim como se 

deve evitar a ingestão de bebidas com gelo. Aconselha-se o utente a evitar comer alimentos crus, 

reforçar a qualidade de confeção dos alimentos e a manter as mãos sempre lavadas [69, 70,73]. 

A proteção solar é também parte fundamental para umas férias mais seguras, de modo 

que os cuidados a ter com o sol não devem ser esquecidos. Aplicação de protetor solar com FPS 

adequado ao tipo de pele, assim como evitar a exposição nas horas de maior calor são alguns dos 

cuidados a ter de modo a evitar queimaduras [71,72]. 

O viajante deve sempre levar consigo um kit com alguns essenciais básicos que podem 

ser úteis durante a viagem. Este kit deverá conter alguns itens adequados ao local de destino bem 

como medicação de combate às dores e à febre, um anti-histamínico, um antiemético e medicação 

para distúrbios gastrointestinais (diarreia, obstipação, azia). Também é recomendada a presença 

de um protetor solar e de um creme para as queimaduras. Em alguns casos poderá ser 

recomendada a presença de um antibiótico de largo espetro, sempre por recomendação médica, 

em casos de estadias longas. Os viajantes que já façam medicação habitual também a deverão 

incluir neste kit [75]. 

 

3.4. Projetos 

Com a chegada do período de férias, a quantidade de utentes que procuravam 

aconselhamento na FC acerca das precauções a tomar, e inclusive de como fazer a consulta do 

viajante e de quais as vacinas que teriam de administrar para viajar para alguns países tropicais 

como o Brasil e Tailândia, aumentou consideravelmente. A questão de qual a medicação e quais 

os essenciais que deveriam levar para a viagem foi das questões mais colocadas pelos utentes da 

FC.  

Neste sentido, foi elaborado um Kit de viagem (Anexo XIX) com alguns dos essenciais 

recomendados para os utentes levarem consigo em viagem. O utente podia levar o kit por 

completo ou apenas optar por algum dos produtos. O kit na totalidade tinha o valor de cerca de 

40€ e continha medicação para dores e febre, um anti-histamínico, um creme para as queimaduras, 

um antiemético, um laxante, um antiácido e um repelente de mosquitos. 

Os utentes revelaram que a elaboração do kit facilitou bastante a preparação do período 

de férias, uma vez que viam reunida uma grande parte dos essenciais de viagem que confessavam 

por vezes esquecerem o que os levava muitas vezes a ter de recorrer à farmácia nos locais de 

férias, para os adquirir. Durante o meu período de estágio foram vendidos cerca de 15 kits 

completos e cerca de 4 kits incompletos. 
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Foi também efetuado um folheto informativo (Anexo XX) como forma de tentativa de 

resposta a estas necessidades por parte do utente. Este era entregue a todos os utentes que 

questionavam abertamente acerca de quais os cuidados necessários a ter quando realizam viagens 

internacionais, onde se poderiam dirigir para a realização da consulta do viajante ou a todos os 

utentes que levavam o Kit de Viagem ou algum dos produtos nele incluídos.  

Quanto ao folheto, o feedback obtido por parte dos utentes foi bastante positivo, uma 

vez que era prático e informativo, tornando mais fácil saber onde se dirigir para marcar a consulta 

do viajante, assim como estar mais alerta para as precauções que deveriam tomar aquando da 

realização das viagens. Inclusive, um dos utentes tinha a viagem marcada para o Brasil, com o 

filho de 18 meses e desconhecia a necessidade da efetuação da consulta do Viajante. Após tomar 

conhecimento, marcou a mesma e descobriu que o menor necessitava da vacina contra a 

tuberculose, uma vez que iria estar em contato com familiares brasileiros durante a estadia.  

 

Tema 4 Marketing na Farmácia Comunitária  
 

4.1. Enquadramento  
 

Nos dias que correm somos constantemente bombardeados com publicidade e 

Marketing, nos mais diversos meios e sobre os mais variados temas. Promoções, lançamento de 

novos produtos, um sem fim de informação que acaba por tornar difícil efetuar uma escolha 

consciente e completamente desprovida desta influência. Contudo, o marketing revelou-se uma 

ferramenta eficaz, que quando bem utilizada, pode ser bastante vantajosa para o sucesso ou 

insucesso de uma campanha.  

As Farmácias enfrentam hoje essa realidade. Apesar de serem um espaço de saúde, não 

deixam de ser um espaço comercial e que, cada vez mais, necessita de se destacar no mercado. A 

competição existente entre farmácias pelo melhor preço, melhores promoções e maior variedade 

de produtos obriga-as a destacarem-se e a chamar a atenção do utente. Muitas vezes o marketing 

é a ferramenta-chave para isto acontecer.  

É neste sentido, e com o objetivo de melhorar a estratégia de marketing da FC, que surge 

esta temática. 

 

4.2 Definição do público-alvo 
 

Quando pensamos em lançar uma campanha, o meio que escolhemos para a mesma tem 

de ser cuidadosamente escolhido ou podemos correr o risco da mesma cair no esquecimento [76]. 

Cada farmácia tem a sua própria realidade e deve ser a esta que a mesma se deve adequar 

[77,78]. Fatores como a localização da farmácia (rural ou citadina), faixa etária da população usual 

da farmácia, capacidade socioeconómica, ou até mesmo o tipo de produtos que são procurados 

fazem variar o tipo de estratégia a implementar. Conhecer a população da farmácia é o ponto 
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essencial para sabermos o que eles precisam e, assim, conseguirmos satisfazer às suas 

necessidades. 

4.3 Estratégias de Marketing  
 

O termo marketing é muitas vezes definido como ação no mercado, contudo esta não se 

trata de uma definição consensual, uma vez que este termo é bastante abrangente. Acaba por 

englobar, em si, estudos de público-alvo, estratégias para comunicar mais eficazmente e chegar 

mais facilmente aos utentes, de modo a satisfazer as suas necessidades [79,80]. 

Estratégias de marketing são, assim, fundamentais para o sucesso de uma campanha. 

Algumas delas incluem, por exemplo, a gestão por categorias. Esta trata-se de um agrupamento 

dos produtos por categorias, em função da sua finalidade ou classificação terapêutica. Esta acaba 

por estar intimamente ligada à gestão de sortidos que recaí essencialmente sobre a disposição dos 

produtos de forma atrativa e em zonas estratégicas de maneira a captar a atenção do utente mais 

facilmente [81,82]. 

A formação, por parte do grupo de trabalho, é fundamental, uma vez que a maioria das 

compras por impulso derivam ou de produtos sugeridos pelo farmacêutico ou de produtos que se 

encontram com grandes promoções. Para que o utente se sinta impelido a obter determinado 

produto existem dois critérios fundamentais: a visibilidade do mesmo, porque se o utente não o 

vir, não vai comprar, e a compreensão acerca do mesmo. Se o utente não entender o que está a 

levar, ou se se sentir confuso, também não o irá adquirir. É neste ramo que a formação do 

farmacêutico desempenha um papel fundamental.  

A promoção dos produtos é outra estratégia que pode ser adotada, uma vez que cria a 

ligação entre o utente e a divulgação dos produtos e/ou serviços oferecidos, contribuindo assim 

para cativar a atenção do utente. Esta faz parte de uma estratégia mais abrangente que é o 

Marketing Mix [76]. Este, que antes era composto pelos 4 P’s (Produto, Preço, Ponto de Venda e 

Promoção) [77], atualmente é conhecido pelo 7 P’s, uma vez que agora inclui pessoas, processo e 

processo físico. 

 

4.4. Projeto 

A FC. que aposta bastante em estratégias de marketing e em novas formas de chegar ao 

utente e tentar responder às suas necessidades, tinha, no momento em que iniciei o meu estágio, 

uma página de Facebook bastante dinâmica e uma conta de Instagram. Existia também várias 

promoções sempre a decorrer, nos mais variados produtos, com diferentes datas de expiração e, 

por vezes, tal tornava-se confuso quer para os utentes, como para o staff da farmácia.  

Assim sendo, e uma vez que a página de Facebook tinha um alcance considerável junto 

dos utentes da farmácia, procedi à elaboração de uma newsletter que seria partilhável tanto a nível 

da plataforma Facebook, como através de e-mail.  
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Esta newsletter teria como propósito englobar todas as promoções que estariam em 

vigor durante o mês em questão, incluindo também as promoções do Cartão Saúda e eventuais 

artigos ou folhetos informativos que se englobem em temáticas sazonais. Para este efeito, foram 

utilizadas duas plataformas diferentes em cada um dos meses, uma vez que se tratou de uma 

questão de tentar perceber o que funcionava melhor para a farmácia e para o staff. Sendo assim, 

no mês de junho utilizou-se a plataforma MailChimp, e no mês de julho a plataforma da ANF 

online.  

A newsletter do mês de junho (Anexo XXI) incidiu mais sobre a temática do dia da 

criança, assim como da chegada do verão. Para além das promoções, foram incluídas a divulgação 

da atividade do dia da criança, assim como um folheto informativo sobre os cuidados a ter com o 

sol. De modo a testar o alcance que a newsletter teria na população da FC foi colocado um vale 

de 5% de desconto em todos os produtos, exceto nos sujeitos a receita médica, para todos os 

utentes que apresentassem esse mesmo vale no atendimento da farmácia. Esta foi posteriormente 

partilhada na página do Facebook da farmácia. O feedback obtido foi bastante positivo, uma vez 

que os utentes confessaram que assim era mais fácil manterem-se a par das promoções e planear 

melhor as suas compras. Contudo, um aspeto um pouco negativo, foi a maneira como a newsletter 

se dispunha nos dispositivos móveis, que acabava por não ser o mais prático. A plataforma 

também não era a mais intuitiva para o staff da farmácia, pelo que se procedeu à troca de 

plataforma.  

A newsletter do mês de julho (Anexo XXII) já teve uma abordagem mais promocional 

de divulgação das promoções vigentes na farmácia. O feedback por parte dos utentes continuou a 

ser positivo, com o acréscimo de não existir a desformatação nos dispositivos móveis e o staff da 

farmácia, uma vez que já se encontrava familiarizado com a plataforma, não revelou dificuldades 

a nível de compreensão de como proceder à elaboração da mesma.  

Para além disso, de modo a ter uma melhor organização interna, procedeu-se à descrição 

de todas as campanhas em vigor no quadro interno da farmácia para que rapidamente todos os 

profissionais acedessem a todas as promoções em vigor e assim estivessem aptos para auxiliar o 

utente aquando da escolha ao nível do atendimento.  

Também auxiliei a organizar o “espaço mamã”, uma vez que esta é uma altura em que 

várias futuras mães procuram auxílio para a chagada do seu bebé, assim como na reorganização 

da disposição dos produtos de toda a área de atendimento. Procedi também à elaboração de uma 

montra de exposição alusiva à época do verão.  

 

Outros projetos desenvolvidos  
 

Durante o meu período de estágio foi-me dada a oportunidade de pensar e concretizar 

uma iniciativa alusiva ao dia da criança (1 de junho). Nesse sentido, foi colocado um mapa mundo 

numa das montras da farmácia e proporcionado um espaço às crianças para poderem pintar um 
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menino, ou uma menina e escrever, numa palavra, o que era para elas ser criança. Posteriormente, 

as crianças colavam o boneco à volta do globo, sendo-lhes atribuído um brinde no final. Esta 

iniciativa, apesar de ser alusiva ao dia da criança, decorreu durante todo o mês de junho, tendo 

tido uma grande adesão por parte das mesmas, tendo contado com a participação de uma das 

turmas da EB1/JI Medelo. (Anexo XXIII) 

Também tive a oportunidade de, durante as minhas últimas semanas na FC, proceder à 

recontagem dos níveis de stock dos produtos de puericultura e cosmética de modo a tentar 

diminuir os erros a nível de stock.  
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Anexo I – Cronograma das atividades realizadas 

 

Atividades Abril Maio Junho Julho 

Receção, verificação e armazenamento de encomendas 
   

 

Controlo dos prazos de validade e gestão de devoluções  
  

 

Avaliação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 
   

 

Atendimento com supervisão 
   

 

Atendimento sem supervisão 
   

 

Formações     

Projeto I – Cuidados a ter com a exposição solar     

Projeto II – Avaliação da função respiratória em doentes 

com doenças respiratórias crónicas 

    

Projeto III – Viajar com Saúde     

Projeto IV – Marketing na Farmácia Comunitária     

 

Anexo II – Placa identificação da Direção Técnica 
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Anexo VI – Área de Verificação e Receção de Encomendas 
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Anexo VIII – Área de armazenamento de MNSRM                          Anexo IX – Excedentes  
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Anexo XI – Ficha de preparação de manipulado (Solução de Minoxidil) e cálculo de PVP 

 

 

 

 

Anexo XII – Formações realizadas durante o período de estágio  

 

Formação Data Duração Assunto 

Nuk® 15 de maio 1 hora Lançamentos novos da Marca 

Avené® 30 de maio 1 hora Apresentação da gama de solares 

FFUP 13 de junho 1,5 horas Farmacovigilância 

Gedeon Ritcher® 15 de junho 4 horas Apresentação do Candiset e resolução de 

casos clínicos 

La Roche Posay®  17 de junho 0,5 horas Apresentação da Gama de Solares Anthelios 
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Anexo XIII – Folheto informativo: Cuidados a ter com o sol 
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Anexo XIV – Medicação Preventiva de longa duração e efeitos secundários associados 

 

Classe Exemplos 
Efeitos secundários 

possíveis 

Corticosteróides 

(Adrenocorticóides e 

Glucocorticoides) 

Inalados – Budesonida, 

fluticasona e mometasona; 

Orais - Metilpredisnolona 

atrofia e fragilidade cutânea, 

equimoses, cataratas e 

supressão das cápsulas 

suprarrenais 

Cromonas Cromoglicato dissódico 

Efeitos adversos mínimos. 

Pode ocorrer tosse 

após inalação. 

Agonistas-ß2 de 

acção longa 

Adrenéricos- ß2 de 

acção longa 

Simpaticomiméticos 

Inalados – Formoterol, 

salmeterol; 

Orais – Salbutamol, 

Terbutalina 

estimulação 

cardiovascular, ansiedade, 

pirose, tremor 

muscular, cefaleias e 

hipocaliémia. 

Combinação de 

Corticosteróides 

inalados/Agonistas 

ß2 de acção longa 

Fluticasona/ 

Salmeterol; 

Budesonido/ 

Formoterol 

Semelhantes aos descritos 

para os 

componentes individuais 

Teofilina de 

libertação 

prolongada 

Aminofilina 

Metilxantina 
Náuseas e vómitos 

Anti-leucotrienos Montelucaste 

Pode ocorrer um aumento 

das 

transaminases 

Imunomoduladores Omalizumab 
Dor e hematomas no local da 

infeção 
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Anexo XV – Medicação de alívio rápido dos sintomas e efeitos secundários associados 

 

Classe Exemplos 
Efeitos secundários 

possíveis 

Agonistas-ß2 de 

ação curta 

Estimulantes- ß2 

Adrenérgicos 

Simpaticomiméticos 

Salbutamol 

Os agonistas ß2 orais podem 

causar estimulação 

cardiovascular, tremor 

muscular, cefaleias e 

irritabilidade. 

Anti-colinérgicos Brometo de ipratrópio 
Secura de boca e sabor 

desagradável. 

Teofilinas de curta duração Aminofilina 

Naúseas, vómitos e cefaleias. 

Em concentrações muito 

elevadas pode causar: 

taquicardia, arritmia e 

convulsões. 

Adrenalina Injetável - 

Efeitos similares, mas mais 

marcados do 

que os agonistas- ß2. 

Adicionalmente, pode causar 

convulsões, arrepios, febre 

e alucinações, hipertensão e 

vómitos em crianças 
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Anexo XVI – Questionário  
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Anexo XVII – Resultados do questionário realizado 

 

 

 

 

60%

40%

Idade

18-64 anos > 64 anos

70%

30%

Sexo

Masculino Feminino

40%

60%

Tipo de patologia

DPOC Asma

10%

50%

40%

Hábitos tabágicos

Sim Não Ex-fumador

17%

83%

Tipos de Asma

Alérgica Não Alérgica

40%

30%

10%

20%

Grau de Literacia

1º ciclo 2º/3º ciclo

sem escolaridade ensino superior
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20%

20%60%

Tipos de Inaladores

pMDIs Inaladores de pó seco nebulizadores

90%

10% 0%

Grau de dificuldade

Baixa Média Alta

90%

10%

Regularidade

Sim Não

70%

30%

Modo de utilização

Efetuam todos os passos Não lavavam a boca

80%

20%

Perceção do utente 
face à doença 

Controlada Não controlada

50%

30%

20%

Frequência de 
exacerbações

Nenhuma 1 a 3 > 3
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70%

10%

10%

10%

Recorrência à 
medicação "SOS"

Nunca 1 a 3 3 a 6 > 6

10%

90%

Impedimento de 
realização de atividades

Sim Não

20%

80%

Recorrer a cuidados 
médicos

Sim Não
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Anexo XVIII – Folheto informativo alusivo às exacerbações de patologias respiratórias 
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Anexo XIX – Kit de viagem elaborado 

 

 

 

Anexo XX – Folheto Informativo: Viajar com Saúde 
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Anexo XXI – Newsletter mês de junho 
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Anexo XXII – Newsletter do mês de julho 
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Anexo XXIII – Iniciativa alusiva ao Dia da Criança 
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Resumo 
 

O presente relatório surge no âmbito do estágio profissionalizante da UC 

Estágio do MICF, que nos permitiu pôr em prática uma grande parte dos conhecimentos 

adquiridos ao longo de todo o percurso académico na FFUP e envolvermo-nos na 

realidade e a preponderância do papel do farmacêutico no quotidiano, no contexto da 

comunidade hospitalar. Esta etapa revelou ser um dos momentos chave na nossa 

aprendizagem, uma vez que conjugamos a possibilidade de conhecer o papel do 

farmacêutico hospitalar com a experiência de trabalhar fora do nosso país, conhecendo 

uma realidade diferente e assimilando conhecimento para aplicar, futuramente, no 

nosso país. 

O resultado revelou ser bastante frutífero: três meses de muita aprendizagem, 

de trabalho árduo e de reconhecimento profissional e pessoal. Assim, este relatório tem 

como objetivo demonstrar e sumarizar os conhecimentos veiculados pelos diversos 

farmacêuticos inseridos na realidade hospitalar com que contactamos. 

Assim, pudemos contactar com o maior dos privilégios com o conceito da 

valorização e relevância da profissão farmacêutica enquanto profissional de saúde. 
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Introdução 

 
O Hospital Universitário Virgen Macarena (HUVM) faz parte de um Complexo 

Hospitalar (Hospital provincial de San Lázaro, Centro de especialidades Esperanza 

Macarena, Centro de especialidades San Jerónimo, Centro de especialidades 

Policlínico Virgen Macarena, Centro Periférico de Diálisis). A sua origem provém do 

antigo Hospital de las Cinco Llagas inaugurado em 1559, em funcionamento até 1972. 

O edifício atual (Figura 1) foi inaugurado no ano de 1974. Trata-se, portanto, de um 

hospital regional integrado no Sistema Sanitário Publico de Andaluzia. 

O estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos (SF) do HUVM insere-se no 

âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, através do programa de mobilidade Erasmus+ Estágios, decorrendo 

entre os dias 14 de janeiro e 15 de abril. Esta excelente oportunidade permitiu-nos pôr 

em prática uma grande parte dos conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso 

académico na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) e envolvermo-

nos na realidade e na preponderância do papel do farmacêutico no quotidiano, no 

contexto da comunidade hospitalar. 

Durante os três meses de estágio tivemos a oportunidade de contactar com a 

realidade hospitalar, através do acompanhamento das atividades diárias dos 

farmacêuticos - em qualquer serviço que este estivesse integrado - e dos demais 

profissionais dos Serviços Farmacêuticos. Assim, pudemos contactar com o maior dos 

privilégios com a noção da valorização e relevância da profissão farmacêutica enquanto 

profissional de saúde. 

Os SF do hospital funcionam em três locais distintos no espaço, na área 

destinada à Farmácia, onde se encontram grande parte dos serviços prestados 

(Farmacotecnia, Unidose, Otimização de Antibioterapia), Gestão e Pacientes Externos; 

no Hospital de Dia, que é onde toda a parte de Oncologia é gerida, e no Biobanco, que 

é onde se encontra a parte de Ensaios Clínicos e Reconciliação Terapêutica. 

O estágio iniciou-se com uma breve apresentação do serviço e de alguns dos 

profissionais farmacêuticos. De seguida, foi-nos cedido um plano de rotação pelas 

diversas unidades, que poderia mudar consoante a necessidade dos serviços 

farmacêuticos. (Tabela I) 
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Tabela I – Plano de rotação pelas diferentes áreas dos SF 
 

* 1ST MONTH 2ND MONTH 3RD MONTH 

Drugs 

management 
            

Compounding             

Outpatients             

Oncology             

Clinical trials             
Drugs 

reconciliation 
             

Antibiotic 

Optimization 
             

             
*The programme distribution could change depending on pharmacy tasks and needs. 

 

1.  Laboratório de Farmacotecnia 

 

Assim sendo, o nosso primeiro ponto de trabalho foi no Laboratório de 

Farmacotecnia. O principal objetivo desta unidade é a preparação de fórmulas 

magistrais, satisfazendo as necessidades mais peculiares de um paciente, quer por não 

existir comercializado o medicamento que necessita, quer por não existir na forma 

farmacêutica mais adequado e consentânea com a sua patologia/condição, quer por 

não existir a dose mais apropriada à sua condição. Todas as preparações são 

categorizadas segundo o risco e elaboradas segundo a Farmacopeia Espanhola. 

Figura 1 - Hospital Universitario Virgen Macarena 
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Algumas das preparações efetuadas neste laboratório, também se destinam a ser 

guardadas como STOCK, de modo a que possam ser usadas como veículo, ou parte 

integrante de outras formulações. 

No laboratório de Farmacotecnia, todos os materiais (tanto para 

manuseamento, como de embalagem) e matérias-primas a serem utilizados 

(substâncias ativas (SA) e excipientes) estão dispostos e organizados de acordo com 

os respetivos armários e frigoríficos, sendo que as SA e excipientes se encontram 

ordenados por ordem alfabética, separados dos materiais de acondicionamento, que 

por sua vez se encontram separados dos materiais destinados a serem usados em 

ambiente estéril, como seringas, agulhas e compressas. 

As preparações são registadas segundo o que consta no programa Paracelsus, 

sendo que o mesmo nos dá a ficha de preparação. De seguida, proceder-se-ia à sua 

etiquetagem impreterivelmente, no que concerne ao lote, caducidade, dosagem, data 

de elaboração e caso fosse para um paciente em específico, deveria constar o nome do 

mesmo e o Número único de história de salud de Andalucía (NUSHA). 

Nesta unidade, foi-nos dada total liberdade para aplicarmos todos os nossos 

conhecimentos referentes à preparação de diversas formas farmacêuticas 

(essencialmente destinadas a serviços pediátricos ou a pacientes externos), como 

consta nas Tabelas II, III e IV) ainda que sob uma supervisão rigorosa e sempre 

presente. 

 

Tabela II – Preparações sólidas elaboradas no laboratório de Farmacotecnia 
 

Forma 

Farmacêutica 
Substância Ativa Indicação Terapêutica 

Cápsulas 

Idebenona Alzheimer 

Riociguat Hipertensão Pulmonar 

Dexametasona Tratamento de náuseas e vómitos em quimioterapia 

Sildenafilo Hipertensão Pulmonar 

Atazanavir VIH 

Tolvaptan Hipertensão Pulmonar ou Insuficiência Renal 

Fingolimod Imunossupressor, esclerose múltipla 

Cromoglicato 
Tratamento da mastocitose, esofagite eosinofílica e 

prevenção de alergias alimentares 

 

Cetoconazol 

Candidíase mucocutânea, infeção micótica do tubo 

digestivo, infeção sistémica entre outras. 

Pós 
Sacarose Analgésico - Neonatologia 

Vigabatrina Antiepilético 
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Tabela III – Preparações líquidas e semi-sólidas elaboradas no laboratório de 

Farmacotecnia 

Forma Farmacêutica Substância Ativa Indicação Terapêutica 

Soluções tópicas 

Água de Burow 
Adstringente, anti-

inflamatório 

Clorohexidina Antissético bucal 

Lugol Antissético 

Suspensões Orais 

Dexametasona 

Antiemético; profilaxia de 

úlceras bocais em pacientes 

quimioterápicos - Oncologia 

Midazolam 

Tratamento de crises 

convulsivas agudas e 

prolongadas em lactantes 

(com mais de 3 meses), 

crianças e adolescentes 

 

Enalapril 

hipertensão; Insuficiência 

Cardíaca Congestiva - 

Oncologia Pediátrica 

Prednisona 
Crianças com síndrome 

nefrótico 

Vancomicina 
Infeção por Clostridium 

difficile. 

Citrato de sódio potássico 

Alcalinizante urinário para 

prevenir ou dissolver cristais 

de urato; Tratamento da 

acidose metabólica; 

Neutralizante de acidez 

gástrica. 

Géis Lidocaína 

Anestesia tópica em 

mucosites e úlceras da boca, 

faringe e esófago. 

 

1.1. Preparações Parentéricas 
 

Neste laboratório, existe uma câmara destinada à preparação de formulações, 

cuja preparação deve ser efetuada em ambiente estéril. Aqui é onde são preparados 

colírios, algumas formulações destinadas a serem usadas em ensaios clínicos e 
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preparações para a unidade de hemodiálise. Esta câmara é composta por uma 

antecâmara (onde é preparado o carro que deve conter todo o material, previamente 

esterilizado a ser utilizado na preparação da formulação) e pela câmara principal - de 

fluxo laminar horizontal, para salvaguardar a esterilidade da preparação -, onde as 

formulações são efetuadas. Estas formulações não são efetuadas por farmacêuticos, 

mas sim por enfermeiros, que devem usar vestimenta própria e proteção adequada ao 

interior da câmara. 

1.2. Farmacocinética Clínica 
 

Situada no laboratório de Farmacotecnia, encontra-se a Unidade de 

Farmacocinética Clínica, que segue, de forma individualizada, alguns pacientes com 

uma determinada farmacoterapia. Neste serviço, mais concretamente, são executados 

alguns doseamentos de fármacos em sangues de pacientes com antibioterapia cuja 

segurança clínica - quer pela estreita margem de terapêutica, quer pelo perfil 

farmacocinético variável - pode estar comprometida, causando toxicidade a vários 

níveis. Usam-se técnicas de HPLC (High performance liquid chromatography) para 

efetuar esses doseamentos de antibióticos, sendo o caso do voriconazol e da 

vancomicina (que pode representar elemento de nefro e neurotoxicidade). Mediante os 

valores e validação do farmacêutico, o objetivo final é emitir um parecer ao médico, que 

pode ajustar o intervalo posológico ou mesmo a dose clínica para aquele paciente, tendo 

em vista a melhoria da farmacoterapia, no âmbito da individualização da terapêutica. 

Usando outra técnica (ELISA), também são efetuados os controlos de sangue 

de pacientes submetidos a terapêuticas com fármacos biológicos, como o infliximab, 

adalimumab e o vedolizumab, que tem um mecanismo diferente dos demais, uma vez 

que não inibe o TNF mas sim as interleucinas. Assim, também mediante os resultados, 

e efetuando também os doseamentos dos auto-anticorpos, podemos ver se o paciente 

está a responder bem à terapêutica ou se está a desenvolver uma reação de 

“hipersensibilidade” que neutraliza a eficácia clínica dos anticorpos monoclonais. 

Mediante isso, poder-se-á diminuir ou aumentar a dose do fármaco, aumentar ou 

diminuir o intervalo posológico ou, então, trocar o fármaco. 

2. Otimização de Antibioterapia 

 

Neste hospital, também nos foi possível experienciar um serviço farmacêutico 

bastante inovador e muito bem articulado: a questão dos antibióticos e a otimização do 

seu uso racional (Programas de Optimización de uso de Antimicrobianos - PROA). 
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Neste serviço, em sinergismo com a equipa médica dos serviços de 

Infeciologia, eram analisados diariamente alguns pacientes (dos serviços gerais ou 

então, particularmente, do serviços de oncologia e neurologia) cuja prescrição constava 

algum antibiótico, dando particular enfoque aos antibióticos de uso restringido 

(carbapenemos, aztreonamo, cefepima e cetazidima, linezolida, tigeciclina, 

daptomicina, fosfomicina IV, colistina e alguns antifúngicos como anfotericina B e 

caspofungina). 

Após analisar o motivo de ingresso, a indicação terapêutica para a prescrição 

do antibiótico, dados bioquímicos e hematológicos e respetiva evolução desde o 

internamento, resultados de hemo e urocultivos com correspondente antibiograma, 

procedia-se à reavaliação da terapêutica, inferindo se aquela antibioterapia estava a ser 

a mais adequada, no que concerne ao microorganismo a que se dirigia (pneumonia 

nosocomial vs comunitária, aeróbio vs anaeróbio), à duração do tratamento (se seria 

possível estender ou suspender) e à simplificação do mesmo (atendendo a algum 

possível efeito adverso que estivesse a causar ou analisando o perfil imunossuprimido 

de algum doente). 

Esta análise, que tivemos a oportunidade de efetuar, era, então, posteriormente 

em conjunto com a unidade de Infeciologia, e com a Unidade do serviço em causa 

(oncologia, pneumologia e neurologia, por exemplo), discutida, em reuniões, na qual 

estavam presentes os médicos prescritores da antibioterapia e os médicos dos serviços 

de Infeciologia, que poderia, então, culminar na suspensão do antibiótico em causa, na 

redução da sua dose, ou até mesmo alteração do mesmo, tendo em conta o paciente. 

Toda a pesquisa, assim como a lista de pacientes é efetuada com recurso ao 

programa Athos Unidose (acesso à lista dos pacientes) (Anexo I) e Diraya Estación 

clínica (acesso ao historial e painel de análises clínicas) (Anexo II e III). 

Para além disso, também nos foi possível efetuar uma lista de todos os 

antibióticos usados por serviço e por mês, durante o ano de 2017 e de 2018, de modo 

a ser possível efetuar-se uma comparação entre os diferentes anos e os diferentes 

meses dos respetivos anos, para que fosse possível inferir sobre a evolução do uso 

racional da antibioterapia. Assim, calculou-se a Dose Diária Definida por 100 camas/dia 

e verificaram-se diminuições generalizadas de alguns antibióticos mais potentes. 

De alguns casos que tivemos oportunidade de analisar salientamos o seguinte: 

muitos dos pacientes oncológicos que apresentavam um reingresso após o ciclo do 

tratamento com alguma febre padeciam de uma condição chamada neutropenia febril 

(por exemplo, um paciente com um ciclo de tratamento composto por Bleomicina, 

Etopósido e Prednisona), sendo tratados empiricamente com Piperaciclina e 

Tazobactam 4+0,5g. Noutros casos, era importante atentar em medicação concomitante 
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uma vez que uma leucocitose poderia ser devida ao uso de corticóides e/ou metamizol, 

por exemplo.[1] 

3. Reconciliação Terapêutica 

 

Também nos SF tivemos a oportunidade de pôr em prática algumas noções 

que aprendemos ao longo do curso no que diz respeito a cuidados farmacêuticos e ao 

seguimento farmacoterapêutico com o serviço de Reconciliação Terapêutica. Imputado 

essencialmente a uma farmacêutica adjunta, este serviço tem como principal objetivo 

minimizar ou aniquilar qualquer falha de erros em relação à medicação do paciente, 

nomeadamente no que diz respeito à transição da medicação domiciliária para a 

hospitalar (por exemplo, troca de antidiabético oral para pautas de insulinoterapia, 

modificação/ajuste de doses, acréscimo de alguns medicamentos e suspensão de 

alguns que não sejam adequados - por exemplo, anticoagulantes antes de uma cirurgia 

) e notificação da necessidade de algum tratamento domiciliário (após a hospitalização) 

mediante averiguação em contexto hospitalar de algumas irregularidades em 

parâmetros, que não estavam dentro dos valores de referência (com subsequente 

notificação ao médico de atenção primária). Por isso, é imprescindível o ato 

farmacêutico da reconciliação terapêutica, de forma a evitar complicações hospitalares 

e garantir que o estado de saúde do doente, durante o seu período de internamento e 

após alta, seja o melhor possível. 

Assim, invariavelmente, obtinha-se a história clínica do paciente (o motivo de 

ingresso, o juízo clínico), possíveis alergias ou contraindicações, comorbilidades (Anexo 

IV). Em seguida, verificava-se a concordância entre a medicação prescrita no hospital e 

a domiciliária e tomávamos conhecimento da situação atual clínica do paciente 

(nomeadamente algumas constantes como a pressão arterial, a glicemia, o colesterol…) 

e, caso os dados não fossem concordantes e fosse necessário, subíamos ao piso em 

que se encontrava o paciente em questão. Aí era efetuada uma breve entrevista, para 

verificar se a medicação que tinha atualmente em sua casa era concordante com o que 

se encontrava inserido no programa informático. Muitas das vezes, também era 

necessário visitar a enfermaria, de modo a consultar a prescrição do médico, que muitas 

vezes não se encontra ainda inserida no programa informático e apenas se encontrava 

disponível na ala em questão, em formato de papel. 

Embora seja um serviço que deveria abranger todo o hospital, naquele 

momento apenas se encontrava focado numa ala muito específica, a ala de Cirurgia 

Geral e Digestiva, sendo estes os pacientes que são monitorizados diariamente. No 

entanto, alguns pacientes apenas ingressam por 24h ou por períodos muito curtos, pelo 

que nesses casos é muito difícil efetuar a reconciliação da terapêutica. 
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Durante a estadia neste serviço foi-nos solicitado a elaboração de uma base 

de dados dos pacientes cirúrgicos que estavam ingressados, de modo a averiguar se a 

reconciliação da medicação por parte dos médicos estava a ser feita de modo eficaz, ou 

se era necessário intervenção farmacêutica e, se sim, em que parâmetros mais 

frequentemente era requerida. Os resultados serviriam como base para emissão de um 

parecer aos serviços cirúrgicos. 

4. Validação Farmacêutica e Unidose 

 

Também nos SF do HUVM nos foi possível de proceder às validações 

farmacêuticas de prescrições médicas de doentes internados. Para isso, os 

farmacêuticos utilizavam, mais uma vez, o programa Athos. A cada um deles estava 

destacada a um determinado piso e à respetiva ala, de forma a que fosse possível aos 

farmacêuticos efetuar uma monitorização cuidada e continuada dos pacientes durante 

o seu internamento.(Anexo V) Esta validação ocorria com base no Guia 

Farmacoterapêutico Andalucía Salud, elaborado segundo a evidência clínica e 

consenso clínico e farmacoterapêutico por especialistas, cuja finalidade é a 

uniformização da terapêutica para os doentes. [2] 

Assim sendo, pudemos analisar junto dos farmacêuticos, os fármacos que o 

médico prescreveu, verificar determinadas alergias farmacológicas dos pacientes e 

evitar possíveis erros de prescrição, detetar possíveis interações e duplicações 

medicamentosas, conferir durações do tratamento (como os pensos de fentanilo) e, se 

fosse necessário, entrar em contacto com o médico/enfermeiro para esclarecer algumas 

dúvidas. Esta validação assumia-se como fundamental para que os carros da Unidose 

fossem corretamente preparados. 

Também durante o período de 3 semanas em que estivemos no Laboratório, e 

sempre que necessário, efetuávamos a revisão dos carros de medicação unitária, de 

forma a que os pedidos correspondessem ao conteúdo dos mesmos, essencialmente 

no que concerne às mudanças de medicação. Tendo sempre como base a lista de 

pacientes com a medicação correspondente, assim como doses e formas de 

administração, primeiramente verificávamos que etiqueta que se encontrava no carro, 

com o nome e número de cama, correspondiam ao paciente que se encontrava 

ingressado e, posteriormente se toda a medicação necessária se encontrava no 

respetivo carro. Caso algo não coincidisse, fosse devido a uma alteração da prescrição, 

ou erro na colocação da medicação, reportávamos os mesmos às técnicas de farmácia 

responsáveis pela elaboração dos carros da Unidose. 
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5. Pacientes Externos 

 

Esta unidade tem como principal objetivo atender pacientes com doenças 

crónicas e/ou de mais difícil tratamento, que necessitam de medicação para uso 

ambulatório mas que só estão disponíveis para dispensação hospitalar, entre elas 

doenças infeciosas (VIH, Hepatites B e C, infeções por Pseudomona aeruginosa em 

pacientes com fibrose cística, tuberculose), doenças inflamatórias/auto-imunes 

(esclerose múltipla, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, psoríase), cancro 

(quimioterapia oral), insuficiência renal (e problemas derivados como anemia), défice de 

produção de células brancas, défice de hormonas. Para além disso, também está 

destacado um farmacêutico para rever alguns tratamentos especiais que não podem ser 

prescritos por médicos de atenção primária, sendo necessário uma prescrição pelo 

médico especialista, que poderá posteriormente ser levantada numa farmácia de oficina 

(“visados”), como por exemplo, medicação para a doença de Alzheimer, fertilização in 

vitro, transtornos psicóticos e transtorno de défice de atenção. 

Assim sendo, cabe ao farmacêutico, para além da dispensação do tratamento, 

informar e aconselhar os pacientes afetados quanto à posologia, a dose, o modo de 

ingestão/administração, algumas precauções de conservação do medicamento, alguns 

possíveis efeitos adversos, de modo a aumentar a adesão à terapêutica e promover o 

uso racional do medicamento. 

O espaço é constituído por uma sala exterior de espera, na qual os pacientes 

são chamados para a respetiva consulta por um equipamento sonoro, o turnómetro 

(Anexo VI). Assim sendo, existem 4 consultórios, repartidos pelos farmacêuticos e/ou 

auxiliares. 

De algumas consultas farmacêuticas nas quais pudemos estar presentes, 

destacamos aquelas em que alguns pacientes revelaram algumas inseguranças com o 

tratamento com alguns fármacos, entre os quais o pazopanib. O farmacêutico explicou-

lhe alguns dos efeitos secundários, como a diarreia ou obstipação, dores de estômago, 

falta de apetite, cansaço, inchaço das articulações, daí ser importante restringir o sal na 

alimentação.[3] Para além disso, alertou também o paciente para a importância de 

espaçar a ingestão de Almax em 4 horas [4]. Noutra abordagem, para uma paciente que 

estava a fazer terapia com capecitabina, o farmacêutico recomendou-lhe o uso de um 

creme hidratante para contornar o efeito adverso da secura das mãos e dos pés.[5] Por 

outro lado, no que concerne ao fármaco palbociclib, o profissional de saúde advertiu o 

paciente para a importância de não tomar os fármacos concomitantemente com sumo 

de “pomero”, dada a interação metabólica. [6]  
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6. Oncologia 

 

Esta unidade tem como objetivo principal a validação, preparação e 

disponibilização de todo e qualquer tratamento quimioterápico, que necessite de ser 

administrado ou na Unidade do Hospital de Dia, ou em pacientes internados, ou seja, 

que se encontram atualmente hospitalizados. 

Esta unidade está dividida em duas partes: validação e preparação dos 

tratamentos. Ambas funcionam em consonância e de forma dependente. O programa 

que é utilizado para a validação dos tratamentos é o OncoFarma. Todos os tratamentos 

programados encontram-se ordenados por dia e por validação (médico, farmacêutico, 

preparação e administrado) (Anexo VII). Todos os dias chegam as prescrições dos 

pacientes admitidos para receber os tratamentos. O farmacêutico recebe essa folha e 

caso o tratamento esteja validado pelo médico, abre o historial do paciente em causa 

de modo a confirmar que tudo se encontra de acordo com o que está prescrito. Nesta 

fase, o farmacêutico atenta na altura e no peso corporal do paciente, verificando se 

houve alguma alteração, uma vez que muitos fármacos são prescritos em função do 

peso ou da área de superfície corporal - ainda que muitos outros tenham dose fixa ou 

dependente da função renal. (Anexo VIII) Outros dados importantes para a validação do 

tratamento por parte do farmacêutico também são minuciosamente tratados, como por 

exemplo, no caso de pacientes com terapêutica adjuvante com ácido zoledrónico para 

tratamento da hipercalcémia: verifica-se os valores do cálcio plasmático e do cálcio 

corrigido em função das proteínas totais e /ou albumina (através de uma fórmula 

disponibilizada pela Sociedade Espanhola de Nefrologia) e calcula-se a clearance da 

creatinina; tendo em conta os valores obtidos, o farmacêutico confirma que o paciente 

se encontra no melhor estado para a administração do tratamento ou se é necessário 

algum abaixamento de dose (caso a clearance esteja abaixo dos valores de referência 

ou os valores de cálcio corrigidos também estejam abaixo). Para além disso, é sempre 

importante atentar na restante terapia adjuvante, como o caso dos fármacos 

antieméticos, dos anti-histamínicos H1 (evitar reações de perfusão) e dos antidiarreicos 

(atropina). 

Uma vez validado o tratamento, o mesmo passa para a fase de preparação. 

Mais uma vez, esta é feita numa câmara de fluxo laminar vertical perfeitamente isolada, 

e sempre no mínimo por dois enfermeiros, um que se encontra a preparar os citostáticos 

e outro que trata de reunir a ficha técnica, as etiquetas, o material necessário, 

colocando-a numa bandeja e transferindo-a para a câmara através de um transfere. 

Após preparação, o paciente pode receber o tratamento, na Unidade do Hospital de Dia. 
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Por vezes, é também necessário o reagendamento de tratamentos, como é o 

caso de doentes que tenham análises que revelem algum problema inerente ao 

tratamento (neutropenia, trombocitopenia..), ou doentes que se encontrem com febre ou 

em mau estado, uma vez que os mesmos não receberam a quimioterapia no dia 

programado. Nestes casos o farmacêutico, mais uma vez, recorre ao programa e 

reagenda os ciclos de tratamento do paciente em questão. 

Para além disso, numa parceria multidisciplinar entre a Unidade de Farmácia, 

Oncologia Médica e Análises Clínicas, são levados a cabo testes farmacogenéticos para 

verificar a existência de mutação para a enzima DPD (dihidropirimidina-desidrogenase), 

que metaboliza e destoxifica os fármacos fluoropirimidinas (com indicação terapêutica 

para cancros do cólon, pâncreas, mama) de forma a salvaguardar a segurança do 

paciente. Ainda que a incidência seja relativamente baixa, caso haja uma mutação 

homozigótica, esta segurança fica comprometida, uma vez que os fármacos (5-FU e 

capecitabina) se acumulam e provocam toxicidade, que se pode revelar fatal. Para os 

mutados heterozigóticos, o cenário não é tão drástico, requerendo apenas um ajuste de 

dose para prevenir a toxicidade e manter a segurança do tratamento, de forma a evitar 

complicações e eventuais hospitalizações do paciente. 

Para alguns fármacos é necessário efetuar uma requisição prévia à Sociedade 

Espanhola do Medicamento, como é o caso da imunoterapia Bacillus Calmette-Guerin 

(BCG). Este tratamento, que pode ser de indução, ou de manutenção, tem que ser 

aprovado antes de ser administrado a cada paciente, tendo então o pedido que ser 

efetuado de forma individualizada para cada paciente, na plataforma da mesma. (Anexo 

IX). 

Enquanto estivemos na unidade de Dia, foi-nos solicitado que procedêssemos 

a uma pesquisa intensiva sobre a atualização das normas das pautas antieméticas nas 

recomendações mais recentes da ASCO, ESMO/MASCC e NCCN, no que dissesse 

respeito à classificação e cálculo do poder emetogénico dos anticancerígenos em 

monoterapia e em combinação, diferenças entre as guidelines e doses de fármacos a 

usar nos diferentes regimes (AC e Não-AC).[7,8] 

Para além disso, também foi nossa função proceder a um levantamento na 

base de dados da Cancer Care Ontario das monografias, Regimes de Monoterapia e 

Combinação e Informações ao Paciente para alguns anticancerígenos mais recentes, 

cujos dados ainda não estivessem introduzidos no OncoFarma, podendo ser utilizados 

por qualquer profissional de saúde de forma acessível. Os novos protocolos que foram 

introduzidos encontram-se descritos na Tabela V. 
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Tabela V – Lista dos novos protocolos de anticancerígenos introduzidos no programa 

Fármaco Indicação Terapêutica 

Atezolizumab 
Cancro da bexiga e cancro do pulmão de células 

pequenas  

Carfilzomib Mieloma Múltiplo 

Daratumumab Mieloma Múltiplo 

Decitabina Síndrome Mielodisplásico 

Durvalumab 
Cancro da bexiga e cancro do pulmão de células 

pequenas 

Ipilimumab Melanoma 

Ixazomib Mieloma Múltiplo 

Nivolumab 

Melanoma, e cancro do pulmão de células 

pequenas, cancro do rim, fígado, cabeça e pescoço 

e linfoma de Hodgkin. 

Obinutuzumab Leucemia crónica linfocítica e Linfoma não Hodgkin 

Ofatumumab Leucemia cronica linfocítica 

Panitumumab Cancro colon-rectal metastásico 

PEGaspargase Leucemia linfocítica aguda 

Pembrolizumab 
Melanoma, cancro de pulmão de células não 

pequenas, cancro de bexiga e linfoma de Hodgkin 

Pertuzumab Cancro da Mama metastático 

Ramucimumab Cancro do estômago 

Siltuximab 
Doença de Castleman retroperitoneal em pacientes 

não portadores de HIV ou HHV 

Trabectedina Cancro do ovário e alguns tipos de sarcoma 

Trastuzumab emtansina Cancro da mama HER2 positivo 

 

7. Ensaios Clínicos 

 

A Unidade de Ensaios Clínicos encontra-se numa zona recém-inaugurada do 

Hospital, partilhando instalações com o Biobanco, resultado de uma forte aposta na 

investigação científica, em vista a repercutir na qualidade de vida dos pacientes. Das 

novas instalações fazem parte uma Sala de Medicação Ativa (de frigorífico e de 

temperatura ambiente) e uma Sala de medicação caducada. Para além disso, a unidade 

é composta igualmente por um escritório de trabalho e de reuniões. 

Como o próprio nome sugere, esta unidade pretende levar a cabo 

investigações efetuadas em seres humanos, de modo a estudar os efeitos 

farmacodinâmicos e farmacocinéticos de uma substância ativa, a fim de se perceber a 
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sua indicação terapêutica ou profilática, traçar a sua eficácia, conhecer as reações 

adversas a elas associadas, de forma a definir o seu perfil de segurança/toxicidade. 

Assim, um ensaio clínico revela-se fulcral para dar solução a patologias para as quais 

ainda não há medicamentos, patologias para as quais os medicamentos existentes não 

são os mais eficazes e/ou seguros ou então para permitir que sejam investigadas 

potenciais indicações terapêuticas/diagnósticos para um determinado medicamento. 

No HUVM estão, neste momento, em desenvolvimento, mais de 250 ensaios 

clínicos, sendo a maioria multicêntricos e internacionais. As áreas com maior 

preponderância são a oncologia, doenças infeciosas e neurologia. 

Na realização de um ensaio clínico intervêm vários profissionais, nos quais 

estão representadas diversas valências no campo da saúde. Sendo assim, todos os 

ensaios clínicos têm promotores, monitores, investigadores e os 

preparadores/administradores das moléculas. 

Os promotores podem ser uma empresa, instituição ou organização que se 

responsabiliza pelo processo de inicialização e financiamento do ensaio, estando 

responsável pelo desenho do ensaio, por definir procedimentos normativos de trabalho, 

seleção dos investigadores, monitores e das instituições que vão acolher o ensaio.[9] 

Monitores são profissionais dotados de competências científicas e clínicas, 

designados por um promotor, com a missão de supervisionar de forma intensiva um 

ensaio, no que diz respeito aos procedimentos de trabalho e às Boas práticas clínicas 

(normas éticas internacionais e standardizadas pelas quais se rege um ensaio clínico, 

tendo em vista a sua qualidade científica e assegurando o bem-estar do paciente 

envolvido e a credibilidade dos resultados). [9] 

Os investigadores são pessoas designadas para levar a cabo o ensaio clínico 

na sua componente mais científica e sanitária, dados os seus conhecimentos 

farmacodinâmicos da molécula. Devem recolher primeiramente o consentimento 

informado, respeitar a confidencialidade do paciente, alertar o promotor para qualquer 

efeito adverso grave e informar o comité ético dos desenvolvimentos do ensaio. [9]  

Os serviços de Farmácia Hospitalar são responsáveis por funções como 

rececionar, armazenar dispensar e, se necessário, preparar toda a medicação do ensaio 

clínico alocado ao centro clínico em questão. Em termos de recursos humanos, esta 

Unidade é composta por 2 enfermeiros e 3 farmacêuticos, que se encontram 

responsáveis pela mesma, sendo assim responsáveis pelo circuito do medicamento que 

se encontra em ensaio desde a sua entrada até à sua saída para administração ao 

paciente, estando cientes da importância da confidencialidade do estudo e da 

necessidade de nunca “romper el ciego”. 
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Todos os ensaios clínicos têm a si atribuído um código de promotor, que é o 

código pelo qual a empresa que o conduz seguia e segue o ensaio. No entanto, é-lhe 

atribuído um código interno, pelo qual a unidade se rege e pela qual organiza os arquivos 

e a medicação, assim como toda a documentação referente ao ensaio em causa. Todos 

os documentos relativos aos ensaios devem ser guardados e arquivados, quer os 

ensaios que se encontrem atualmente abertos, quer os ensaios que já se encontrem 

encerrados. Isto porque a qualquer momento, o monitor responsável pelo ensaio clínico 

pode monitorizar o ensaio e pedir quaisquer documentações em falta. Os arquivos 

destes devem ser mantidos durante pelo menos 25 anos após o seu encerramento. 

Esta unidade tem também o seu e-mail próprio, através do qual todos os 

responsáveis nesta unidade comunicam e se mantêm atualizados. A este e-mail 

chegam tanto pedidos de preparação de medicação como por exemplo, pedidos de 

monitores para efetuar marcação para efetuar, então a monitorização dos ensaios. 

Todos os dias é necessário, pela manhã, retirar qual a temperatura a que cada 

uma das salas, ou frigoríficos, onde se encontra a medicação ativa se encontram, às 

8:30 da manhã. Esta hora foi definida com o objetivo de padronizar os resultados que 

são obtidos diariamente. Então, através de um programa LabGuard recolhemos 3 dados 

essenciais: a que temperatura se encontram atualmente as salas e os frigoríficos, a 

temperatura máxima registada nas últimas 24h e a temperatura mínima também 

registada nas últimas 24h, de modo a que se mantenha um registo e um controlo 

rigoroso sobre as temperaturas, para que, seja emitido algum alerta, devido a um desvio 

do intervalo requerido (2º a 8º), este seja tratado com a maior brevidade possível e de 

forma a provocar o menor dano possível na medicação em causa. É, assim, necessário 

ter atenção a cada um dos picos que aparecem e localizá-los no tempo, de modo a 

saber se se trata de algo normal, ou com uma causa conhecida, ou se o problema é do 

próprio frigorífico e necessita de ser reparado. Caso tal aconteça, toda a medicação que 

se encontre no respetivo frigorífico ou sala tem que ser colocada em quarentena e os 

monitores dos respetivos ensaios clínicos informados de modo a averiguar se a 

medicação não se encontrará inviabilizada, e assim imprópria para continuar em estudo 

no ensaio. 

Toda a medicação que é utilizada em qualquer ensaio clínico é enviada pelo 

laboratório que o promove e pode vir acompanhada de um medidor de temperatura que 

regista a temperatura a que o fármaco esteve sujeito desde o momento em que saiu do 

laboratório, até ao momento em que deu entrada na Unidade de Ensaios. Caso tudo se 

encontre conforme, é preciso descarregar a ficha que tem o registo das temperaturas e 

juntar ao arquivo do respetivo ensaio. Caso seja emitido um alerta é necessário reportá-

lo, sempre de acordo com o que se encontra descrito em cada um dos protocolos. É 
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também necessário dar a entrada de todos os medicamentos que nos chegam, sendo 

que devemos seguir, mais uma vez, o que está descrito em cada um dos protocolos 

para notificar o laboratório e posteriormente dar entrada num programa específico dos 

ensaios clínicos. Após tudo estar concluído, efetuamos a rotulação das respetivas 

caixas e colocamos no seu respetivo local, de acordo com o seu ensaio clínico.  

É importante sempre manter o sigilo e a confidencialidade, uma vez que a 

credibilidade do ensaio está dependente do seu grau de ocultação e se este se mantém 

ao longo do processo. A medicação é, então, dispensada a alguém responsável em 

moldes próprios, caso essa pessoa seja “cega” no ensaio ou não. É sempre importante 

verificar se ou o número de kit ou o lote correspondem ao que está presente na folha de 

dispensação. Caso esteja tudo em ordem, a folha de dispensação tem que ser deixada 

no serviço dos Ensaios devidamente assinada e datada pelo respetivo coletor. Esta será 

posteriormente arquivada na respetiva pasta relativa ao ensaio. Por fim, damos saída 

da medicação no programa. 

Caso seja necessário efetuar preparação da medicação, a petição para a 

mesma chega previamente através do email dos ensaios clínicos, a qual é impressa. 

Posteriormente, é recolhido todo o material necessário para a elaboração do mesmo, 

desde modo de preparação até etiquetas que são necessárias e por que ordem devem 

ser colocadas e outros materiais de ocultação das preparações. As preparações são 

efetuadas em dois locais distintos: as de oncologia, na câmara onde são preparados, 

também, todos os citostáticos, e no laboratório de Farmacotecnia todas as restantes. 

8. Conclusão 

 

No final desta etapa, acreditamos que toda a autonomia e confiança que 

depositaram em nós possibilitou alargar as nossas capacidades e reforçar a nossa 

autoconfiança enquanto futuros farmacêuticos, nomeadamente no contexto hospitalar. 

Podemos afirmar que, ao contactarmos com os mais diversos profissionais, com as mais 

diversas especializações e personalidades, crescemos igualmente enquanto futuros 

profissionais de saúde e pessoas. 

Quer no laboratório de farmacotecnia, quer em serviços como reconciliação 

terapêutica, otimização da antibioterapia, oncologia, ensaios clínicos e pacientes 

externos, sentimos uma enorme gratificação ao perceber que os nossos anos prévios 

de formação permitiram que o nosso conhecimento tivesse uma implicação prática e 

extremamente positiva e importante no contexto hospitalar. 

Assim, esperamos poder continuar a contribuir para a valorização do 

farmacêutico no campo da saúde, diferenciando-o como o profissional do medicamento 

e do seu uso racional, bem como dos cuidados farmacêuticos. 
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