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Resumo 

 

O presente relatório pretende descrever as principais valências e conhecimentos 

adquiridos ao longo destes três meses de estágio profissionalizante na Farmácia Beleza.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes.  

A primeira parte tem como objetivo descrever as principais atividades desenvolvidas 

e conhecimentos adquiridos no âmbito da farmácia comunitária, entre elas a Gestão e a 

Dispensa de Produtos. 

A segunda parte deste relatório descreve os trabalhos práticos e de pesquisa 

bibliográfica que desenvolvi ao longo destes meses de estágio. As temáticas foram por mim 

escolhidas tendo em conta as experiências que fui vivenciando durante o meu contacto com 

os utentes na farmácia, sempre tendo em consideração as suas necessidades e as da 

farmácia, bem como as da equipa. Assim, desenvolvi projetos sobre a importância da 

Vitamina D, a Insuficiência Venosa e a Cessação Tabágica. 
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Parte 1 – Atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária 

1. Introdução 

Volvidos cinco anos de estudo teórico e laboratorial na Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, chegou a altura de colocar em prática todo o conhecimento 

reunido, numa posição privilegiada que é a do Farmacêutico Comunitário. Dado ser 

muitas vezes o primeiro profissional de saúde ao qual se dirigem os doentes, é um 

importante promotor da saúde pública, ressalvando o uso responsável do medicamento 

e incutindo estilos de vida saudáveis. É nesse sentido que surge o Estágio Curricular 

em Farmácia Comunitária, uma oportunidade crucial para podermos contactar com a 

realidade que, muito possivelmente, será a nossa no futuro.  

Numa altura em que cada vez mais se debate sobre o panorama das farmácias 

em Portugal, é imperativo que a atividade farmacêutica seja honrada e diferenciada. O 

farmacêutico, como um profissional de saúde dinâmico, sempre pronto a esclarecer 

dúvidas relacionadas com a medicação, promoção da saúde e sempre disponível para 

atender às necessidades (pessoais, psicológicas, sociais) de pessoas dos mais diversos 

grupos etários, tem uma enorme responsabilidade diante da população. É neste 

contexto que o estágio permite um alargamento dos conhecimentos obtidos na 

faculdade, tendo sempre em vista desempenhar várias atividades inerentes à profissão 

farmacêutica.  

O meu estágio decorreu de 17 de abril a 31 de julho de 2019 na Farmácia Beleza, 

em Leça da Palmeira, sob a orientação da Dra. Maria Manuel Beleza. Revelou-se uma 

experiência deveras enriquecedora e gratificante. Na primeira parte do relatório, serão 

apresentadas as atividades realizadas durante os meus três meses de estágio e de 

outros aspetos relacionados com o funcionamento da Farmácia. 

2. Apresentação da Farmácia 

2.1 Localização da Farmácia e horário de funcionamento 

A Farmácia Beleza situa-se na Rua Alberto Laura Moreira Júnior, nº 276, em 

Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos. Trata-se de uma farmácia inserida numa 

zona residencial, com vários estabelecimentos comerciais e escolas em seu redor e 

próxima do Centro de Saúde. A maioria dos utentes que frequentam a farmácia são 

clientes fidelizados, criando um ambiente bastante próximo, favorável a um melhor 

acompanhamento por parte da equipa da farmácia. O horário de funcionamento é das 

8h45 às 13h e das 14h às 20h durante a semana e ao sábado das 9h às 13h. Uma vez 

por mês, a farmácia fica de serviço permanente, mantendo-se aberta interruptamente.  
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O meu horário de estágio foi das 9h45 às 18h30, com 1h45 de pausa para 

almoço, com ajustes pontuais consoante as necessidades da equipa. Este horário 

permitiu-me o contacto com diferentes utentes que se dirigiram à farmácia, em função 

da altura do dia. 

 

2.2 Organização da farmácia 

A FB obedece aos requisitos legais e orientações das Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária (BPF), no que concerne à qualidade dos 

serviços prestados, a segurança, sigilo e privacidade dos utentes e da equipa, bem 

como um adequado armazenamento e conservação do medicamento. [1,2] 

  No exterior existe uma cruz verde que identifica facilmente a farmácia. A entrada 

é acessível a todos os utentes, existindo escadas e uma rampa para pessoas com 

mobilidade reduzida. Na porta principal está gravado o logótipo da farmácia, o nome da 

Diretora Técnica, o horário de funcionamento e um calendário sobre as farmácias em 

regime de serviço permanente. Para a receção de encomendas existe uma porta nas 

traseiras, o que permite agilizar todo o processo.  

No espaço interior, a farmácia surge como um espaço calmo, amplo, luminoso e 

agradável. Divide-se na zona de atendimento ao público, gabinete de atendimento 

personalizado, gabinete da DT, armazém, laboratório, zona de processamento de 

encomendas e instalações sanitárias.  

 

2.2.1 Área de atendimento ao público  

A área de atendimento ao público apresenta 8 postos de atendimento 

adequadamente distanciados entre si para garantir a privacidade do utente e 

devidamente equipados com computador e sistema de leitura ótico de código de barras. 

Existe um sistema de senhas para que os utentes sejam atendidos na sua vez, sem que 

haja qualquer conflito, podendo esperar sentados em cadeiras que estão colocadas à 

entrada. Junto à entrada existe ainda uma área lúdica de entretenimento para crianças. 

A zona de atendimento contempla também um tensiómetro, uma balança eletrónica, 

vários lineares e expositores com medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC), suplementos alimentares 

e dispositivos médicos. 

  

2.2.2 Área de armazenamento, receção e verificação de encomendas 

Na área de armazenamento, encontram-se dois armários com gavetas 

reservadas a formas farmacêuticas sólidas, organizadas pela ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) e medicamentos genéricos. Existem também 
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gavetas devidamente assinaladas para as ampolas bebíveis, colírios, xaropes, 

medicamentos de aplicação retal, vaginal e nasal, medicamentos sob a forma de pó ou 

granulados, gotas para administração oral e ainda produtos do protocolo da diabetes. 

Os antiasmáticos e contracetivos orais são grupos farmacológicos também organizados 

separadamente. O armazenamento é sempre feito tendo em conta a validade dos 

produtos e segundo o sistema first expired, first out (FEFO). A FB possui igualmente um 

frigorífico onde são armazenados produtos como vacinas, insulinas e alguns colírios, 

que requerem temperaturas entre os 2 e os 8ºC para garantir a sua plena conservação. 

Nesta zona existe ainda um grande espaço destinado aos reforços de stock e ao 

armazenamento de outro tipo de produtos (cosméticos e produtos de aplicação tópica).  

É também nesta área que se procede à receção e verificação das encomendas. 

Existe um balcão principal e um secundário equipados com computadores e 

impressoras para se proceder às tarefas inerentes à logística das encomendas. 

 

2.2.3 Gabinete de atendimento personalizado 

Mais uma vez, as BPF preconizam uma sala de consulta farmacêutica, que 

permita sigilo entre farmacêutico e doente, bem como a prestação de outros serviços do 

âmbito farmacêutico. [2] No gabinete de atendimento personalizado procede-se à 

determinação de parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol total e triglicerídeos), 

rastreios (capilar, de pele…) e aconselhamento nutricional. Nesta sala decorrem 

também as formações promovidas pela indústria farmacêutica.  

 

2.2.4 Laboratório 

O laboratório é o espaço que se destina à preparação de medicamentos 

manipulados, contendo todas as matérias-primas necessárias à preparação destes e 

todo o material e documentação, tais como fichas de preparação e registo do movimento 

de matérias-primas. 

 

2.3 Recursos Humanos 

A equipa da Farmácia Beleza é constituída por 8 Farmacêuticos, 1 Técnico de 

Farmácia e uma auxiliar de limpeza: 

✓ Dra. Maria Manuel Beleza – Diretora Técnica;  

✓ Dr. Rui Osório, Dra. Ágata Simões, Dra. Renata Ribeiro, Dra. Ana Paula 

Nestor, Dr. Diogo Almeida – Farmacêuticos Substitutos,  

✓ Dr. Tiago Castro, Dra. Inês Gonçalves, Dra. Catarina Paiva - 

Farmacêuticos; 

✓ Lídia Ribeiro – Técnica de Farmácia;  
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✓ D. Fernanda Barros Sol – Auxiliar de limpeza. 

 

2.4. Sistema informático 

Na FB, o sistema informático (SI) utilizado é o Sifarma 2000®. Desenvolvido pela 

Glintt, torna-se fundamental para o bom funcionamento das farmácias. Existe ainda a 

versão mais recente do Sifarma, sendo a Farmácia Beleza uma das farmácias pioneiras 

que adotou este projeto piloto de modo a testá-lo e melhorá-lo. No que diz respeito à 

gestão, o Sifarma permite a elaboração e receção de encomendas, o controlo de prazos 

de validade, a elaboração do inventário, a realização de devoluções, o processamento 

do receituário e ainda o controlo do movimento de medicamentos, como 

benzodiazepinas e psicotrópicos. Na vertente técnico-científica, o Sifarma é crucial para 

um bom atendimento, uma vez que permite, em tempo real, uma consulta de informação 

relativa a interações, precauções, contraindicações, efeitos adversos, posologia e 

indicação terapêutica. Para além disso, permite a automatização das comparticipações, 

despachos e portarias. 

3. Gestão em Farmácia 

Aliada a uma boa prestação de cuidados de saúde no âmbito da atividade 

farmacêutica, a gestão em farmácia comunitária assume um papel fulcral para um bom 

funcionamento de uma farmácia, especialmente nos tempos correntes. A mudança de 

paradigma no exercício de atividade exige que o farmacêutico assuma o papel 

simultâneo de gestor, de forma a adotar estratégias que aumentem a rentabilidade e 

minimizem erros, sempre tendo em vista um forte sentido de responsabilidade e de ética 

no trabalho.  

 

3.1 Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento de uma 

farmácia. É importante que haja sempre uma quantidade de produtos de forma a suprir 

as necessidades dos utentes. Uma gestão atenta dos stocks permite evitar a existência 

de ruturas de stock e, por outro lado, a existência de produtos sem vendas/rotação, 

controlando melhor os gastos no aprovisionamento. Esta gestão depende de vários 

fatores, como o tipo de utentes que frequentam a farmácia, a disponibilidade do produto 

nos fornecedores, o espaço disponível para armazenamento e até a época sazonal (por 

exemplo, é necessário um stock mais elevado de antigripais nos meses de inverno). O 

sistema informático é muito importante a este nível uma vez que, consoante a 

rotatividade do produto, é possível parametrizar um stock máximo e mínimo do mesmo 

(que pode ser alterado sempre que necessário). Isto depende da época do ano, da 
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existência de campanhas promocionais ou devido a boas condições comerciais por 

parte dos fornecedores. Sempre que a quantidade de um produto é inferior ao valor 

definido como stock mínimo, é automaticamente proposto na encomenda diária, sendo 

analisada pelo responsável antes do envio aos fornecedores. É ainda possível consultar 

a informação de compras e vendas na ficha do produto, permitindo uma análise da 

entrada e saída dos produtos da farmácia e as suas quantidades.  

A realização de inventários é muito importante para uma boa gestão, porque 

garante que os stocks físicos sejam consentâneos com os stocks informáticos. É ainda 

possível a identificação de discrepâncias, que podem ter origem em erros na entrada de 

encomendas, na dispensa dos produtos ou mesmo em furtos. Na FB é feito anualmente 

um inventário de todos os produtos existentes e mensalmente é feito um inventário 

parcial. Sempre que se identifica alguma discrepância de stocks, analisa-se a situação 

e, detetado o erro, é feita a devida correção 

Durante o meu estágio, sobretudo na fase inicial, realizei alguns inventários: 

contracetivos, injetáveis e antiasmáticos, nos quais registei a validade de cada produto 

e a quantidade existente na farmácia. Foi uma tarefa deveras frutífera, para me 

familiarizar com alguns medicamentos e respetivas formas farmacêuticas. 

 

3.2. Seleção dos fornecedores  

A seleção dos fornecedores é outro aspeto importante para que a gestão da 

farmácia seja eficiente, devendo ser realizada tendo em conta o preço de compra dos 

produtos, o tipo de produtos disponibilizados, a rapidez de entrega e a garantia de que 

o transporte é feito nas condições corretas. A FB trabalha com 2 fornecedores diários: 

a OCP Portugal e a Cooprofar que asseguram as encomendas diárias. Estes 

fornecedores têm um serviço de correio eletrónico imediato que permite verificar a 

disponibilidade e o preço dos produtos, podendo ser comunicado em tempo útil ao 

utente, durante o atendimento. 

 

3.3 Elaboração de encomendas 

Na FB a realização de encomendas é feita de várias formas. Uma delas, já 

mencionada anteriormente, acontece quando o stock mínimo é atingido. Para além das 

encomendas diárias, os produtos em falta podem ser encomendados via telefone 

diretamente para os armazenistas ou via encomenda instantânea, de forma a suprir as 

necessidades mais urgentes dos utentes. As encomendas de reforço de stock são 

efetuadas diretamente aos laboratórios, cujas condições comerciais são mais 

favoráveis, uma vez que se trata de grandes quantidades de produtos, e para além 
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disso, não existe a margem para o grossista (produtos adquiridos a PVA – preço de 

venda ao armazenista). 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ver alterações no stock mínimo e 

máximo de alguns produtos por estes estarem a ser muito solicitados pelos utentes ou 

então por serem produtos novos e terem rotação.  

 

 3.4. Receção e verificação de encomendas  

Sempre que uma encomenda chega à farmácia, é necessário proceder à sua 

receção. Na FB, as encomendas são entregues pela porta das traseiras, com acesso 

direto ao exterior, de forma a não interferir com o atendimento dos utentes. As 

encomendas chegam em contentores apropriados, sendo acompanhados pela fatura ou 

guia de remessa. Nesses documentos constam o número da fatura, identificação do 

fornecedor e dos produtos, com o respetivo Código Nacional do Produto (CNP), número 

de unidades, valor total da fatura, 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 e/ou bonificações. Deve-se, impreterivelmente, 

verificar que os produtos chegam em boas condições. Os produtos de frio vêm 

acondicionados em contentores especiais, que contêm cuvetes de, de forma a garantir 

as condições de conservação. Estes produtos devem ter prioridade na receção, 

devendo ser rapidamente colocados no frigorífico após a sua chegada. De seguida, para 

uma correta receção das encomendas, é imperativo verificar se os produtos faturados 

correspondem aos rececionados, se a quantidade encomendada corresponde à 

recebida, controlar os prazos de validade, verificar o Preço de Venda ao Público (PVP) 

e verificar o Preço de Venda à Farmácia (PVF). Em relação aos produtos de venda livre, 

o PVP é definido pela farmácia, tendo em conta as suas margens, havendo um ajuste 

do mesmo, conforme necessário. Aquando da chegada de um produto novo no 

mercado, há a necessidade de criar uma ficha do produto. A receção de encomendas é 

feita no Sifarma 2000 através de uma funcionalidade existente para este fim designada 

por “Receção de Encomendas”, onde se introduz o número da fatura, o valor total da 

compra e o número total de embalagens. De seguida é feita a leitura ótica dos códigos 

de barras ou é inserido manualmente o CNP de cada produto. Caso a encomenda 

contenha benzodiazepinas ou medicamentos psicotrópicos, o sistema avisa para uma 

introdução do número de registo associado, no sentido de garantir a rastreabilidade 

deste tipo de produtos, uma vez que estão sujeitos a um controlo mais apertado. Depois 

de validar a encomenda, o sistema informático permite transferir os produtos esgotados 

para outro fornecedor e reportar esta informação à Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde (INFARMED). Por fim, as faturas e respetivos duplicados são 
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arquivados separadamente em capas do respetivo fornecedor e as guias das 

benzodiazepinas são carimbadas e assinadas por um farmacêutico substituto, sendo as 

originais guardadas na farmácia durante três anos e os duplicados enviados para o 

fornecedor. 

Durante o meu estágio, uma das minhas primeiras tarefas foi dar entrada de 

encomendas, inicialmente de encomendas instantâneas e numa fase mais tardia, de 

várias encomendas instantâneas associadas e das encomendas diárias. Para além 

disso, foi nesta etapa que me familiarizei ainda mais com os produtos existentes, com 

os nomes comerciais dos medicamentos e com a grande problemática que assolou 

Portugal: os medicamentos esgotados e rateados. 

 

3.5 Marcação de preços 

O PVP, seja de um MSRM ou MNSRM comparticipado, deve constar na 

embalagem do medicamento, com a devida etiqueta ou carimbo impresso, condição 

obrigatória definida pelo INFARMED [2,3]. O valor do PVP contempla já o preço de 

venda ao armazenista (PVA), a margem de comercialização do distribuidor grossista, a 

margem de comercialização do retalhista, a taxa sobre a comercialização de 

medicamentos e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) [4]. Relativamente aos 

MNSRM não comparticipados e todos os outros produtos, a farmácia define uma 

margem de comercialização que é acrescida ao PVF. 

 

3.6 Armazenamento  

Após a receção das encomendas é necessário armazenar corretamente os 

produtos recebidos de uma forma tal que a probabilidade de troca de medicamentos 

seja nula. A prioridade são sempre os produtos com condições especiais de 

conservação, como é o caso dos produtos de frio que devem ser armazenados a uma 

temperatura entre 2 a 8ºC [1]. Na FB faz-se o controlo da temperatura do frigorífico com 

termómetro através de um termohigrómetro e, 3 vezes por semana, descarregam-se os 

valores dos registos. Os valores/gráficos obtidos são impressos em papel e arquivados 

para consulta. Para os restantes produtos, são verificadas periodicamente as condições 

de temperatura, humidade e iluminação de modo a que a temperatura não ultrapasse 

os 25ºC, a humidade não seja superior a 60% e que os produtos não se encontrem em 

contacto direto com a exposição solar. [2] Os produtos são arrumados segundo o 

princípio First expired, First out (FEFO) garantindo que aqueles com prazo de validade 

mais curto sejam cedidos em primeiro lugar. Para isso, o armazenamento destes 

produtos deve ser gerido de forma a estes serem colocados à frente ou no topo das 

prateleiras. Para os produtos que não apresentam prazo de validade, segue-se o 
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princípio First in, First out (FIFO). Os medicamentos psicotrópicos/estupefacientes são 

armazenados num local próprio, dentro de uma gaveta fechada à chave no laboratório.  

No que concerne aos MNSRM, estes encontram-se na zona do atendimento ao 

público, atrás dos balcões, e estão organizados por classe/indicação terapêutica 

(antigripais, antitússicos, suplementos, antidiarreicos, laxantes…). Os produtos 

cosméticos e de higiene corporal (PCHC), encontram-se organizados nos respetivos 

lineares ou gôndolas na zona de atendimento ao público.  

O armazenamento foi a primeira tarefa que realizei durante o estágio, permitindo-

me a familiarização com os produtos e ambientar-me ao espaço físico da farmácia e da 

sua organização. 

 

3.7. Controlo dos prazos de validade  

De acordo com o Decreto-Lei nº 171/2012 de 24 de janeiro, as farmácias não 

podem dispensar aos utentes produtos que excedam o seu PV, devendo ser garantido 

o estado de conservação dos mesmos, para que sejam garantidas as condições de 

qualidade, eficácia e segurança desejadas.[2] Assim é de extrema importância que se 

faça o controlo do prazo de validade dos produtos, podendo ser feito através do Sifarma 

2000, que permite imprimir uma lista com os produtos cujo prazo de validade esteja a 5 

meses de expirar. Posteriormente, é feita uma verificação manual e física dos produtos 

presentes na lista e são separados aqueles cuja validade se encontra a terminar e sejam 

corrigidas algumas validades incorretas. Os produtos separados são devolvidos aos 

fornecedores juntamente com uma nota de devolução e respetiva justificação. 

Posteriormente, os fornecedores emitem uma nota de crédito ou efetuam uma troca do 

produto. No caso a devolução não ser aceite, é enviado novamente para a farmácia que 

faz a sua quebra. Posteriormente, a Autoridade Tributária é contactada para presenciar 

o seu abate. 

Ao longo do período de estágio, tive a oportunidade de emitir a listagem dos 

produtos com validade a terminar, identificá-los e separá-los. 

 

 3.8. Devoluções 

A devolução dos medicamentos e produtos de saúde pode dever-se a diversos 

fatores, tais como, prazo de validade reduzido, embalagens danificadas, defeitos 

detetados na receção da encomenda ou circulares de suspensão da comercialização 

de um produto emitidas pelo INFARMED ou pelo laboratório.  

Assim, recorrendo ao Sifarma, no menu “Gestão de Devoluções”, é emitida uma 

nota de devolução que tem de conter a identificação do produto a devolver, do 

distribuidor, o respetivo preço, número da fatura original, quantidade, motivo da 
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devolução, data e identificação da farmácia. Posteriormente, a nota de devolução é 

impressa em triplicado, para que o original e o duplicado sejam enviados para o 

fornecedor juntamente com o produto e o triplicado seja armazenado na farmácia. O 

fornecedor pode assim, emitir uma nota de crédito, substituir o produto por outro ou 

rejeitar a devolução, sendo o produto reencaminhado para a farmácia.  

Durante o meu estágio acompanhei e realizei o processo de devolução de 

medicamentos e produtos de saúde. 

4. Dispensa de produtos em Farmácia Comunitária 

Depois de duas semanas a adquirir conhecimento no que diz respeito à receção, 

gestão e armazenamento de encomendas (que continuaram a ser temas transversais 

durante todo o estágio), seguiu-se a dispensa de medicamentos, na linha da frente a 

contactar com os doentes, tendo sempre em conta a retidão e responsabilidade 

profissional. Enquanto profissional que integra o sistema de saúde, o farmacêutico deve 

promover o uso racional do medicamento e zelar pela qualidade, eficácia e segurança 

dos tratamentos. 

A dispensa de medicamentos é definida como o ato profissional em que o 

farmacêutico cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes, 

podendo este ato ser realizado perante uma prescrição médica, em regime de 

automedicação ou por indicação farmacêutica. Durante a dispensa dos produtos, o 

farmacêutico deverá avaliar a medicação dispensada, de forma a identificar e resolver 

qualquer problema relacionado com o medicamento, protegendo o doente de possíveis 

resultados negativos associados ao tratamento. [1] 

Aquando da verificação dos medicamentos dispensados, surgiu recentemente 

um passo adicional: a verificação pelo QR code, de forma a evitar o contrabando de 

medicamentos. 

A título de exemplo, surgiu no meu estágio uma utente com uma prescrição de 

um corticoide tópico e de um gel de banho para pele atópica. Após questionar a utente, 

ela referiu sintomas de escabiose. Perante esta situação, recomendei uma nova ida ao 

médico para ser prescrito um acaricida. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 De acordo com a legislação portuguesa, e nos termos do Estatuto do 

Medicamento,  medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são todos aqueles que 

apresentam uma das seguintes condições: 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; contenham substâncias cujas possíveis 



10 
 

reações adversas e a atividade necessitam de ser estudadas de forma mais 

aprofundada; destinem-se a ser administrados por via parentérica [3]. Assim, todos os 

medicamentos que se enquadrem nas referidas condições, só podem ser dispensados 

nas Farmácias, mediante apresentação de uma receita médica pelo utente, devendo ter 

um PVP fixo. 

 

4.1.1. Comparticipação de medicamentos 

Os sistemas de comparticipação de medicamentos destinam-se a promover 

equidade no acesso e no valor dos medicamentos que são dispensados aos utentes, 

sendo a comparticipação realizada de acordo com a entidade de saúde a que o utente 

pertence. O Decreto-Lei nº19/2014, de 5 de fevereiro, refere-se à comparticipação de 

medicamentos pelo SNS como sendo o financiamento por parte do Estado de uma 

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

pelo utente. [4] O Estado pode fazer a comparticipação através de um regime geral ou 

de um regime especial, designado pela letra “R” que é fixada tendo em consideração 

quatro diferentes escalões:  

a) Escalão A - percentagem de comparticipação: 90%  

b) Escalão B - percentagem de comparticipação: 69%  

c) Escalão C - percentagem de comparticipação: 37% 

d) Escalão D - percentagem de comparticipação: 15% 

De acordo com o n.º1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 48-A2010, de 13 de maio, 

o regime especial abrange pensionistas cujo rendimento total anual não excede em 14 

vezes o salário mínimo nacional, e para o qual se verifica um acréscimo de 5% para o 

escalão A e de 15% para os restantes escalões.  

 Para que a comparticipação possa ser feita, deve vir especificada na receita a 

entidade responsável pela comparticipação, como por exemplo o Sistema Nacional de 

Saúde (SNS). 

Existem ainda sistemas de complementaridade, pelos quais o utente beneficia 

não só da comparticipação do SNS como também de outra que pode ser, por exemplo 

o Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), Multicare, 

EDP Sávida ou APDL (Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA) muito 

recorrente na Farmácia Beleza. Para além destes, existem ainda regimes especiais de 

comparticipação que se destinam a medicamentos específicos ou a certas patologias 

como lúpus, paramiloidose, entre outros. [5] 
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4.1.2 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos apresentam propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas, 

que causam uma depressão das funções do Sistema Nervoso Central. Os 

estupefacientes são utilizados como analgésicos para aliviar dores mais intensas, 

podendo causar algum grau tolerância e dependência, pelo que podem ser alvo de um 

uso indevido e abusivo. Estas classes de medicamentos são sujeitas a um controlo 

rigoroso por parte do INFARMED pois, apesar de trazerem benefícios terapêuticos a 

inúmeras complicações e doenças, podem provocar dependência física e/ou psíquica 

quando utilizados incorretamente. Dado que existe uma forte componente ilícita 

associada a este tipo de medicamentos, estes só podem ser dispensados mediante 

receita médica especial. O processamento informático da venda requer ainda o 

preenchimento de algumas informações como o nome do médico prescritor, nome e 

morada do utente e também o nome, morada, idade e número de identificação do 

adquirente e que o utente se faça acompanhar do seu cartão de cidadão. Terminada a 

venda, é impresso em duplicado o talão de faturação que é guardado na farmácia 

durante três anos. Trimestralmente é enviado ao INFARMED um registo de entradas e 

saídas deste tipo de medicamentos e anualmente é feito o balanço com o registo de 

entradas e saídas. [5,6] 

No decorrer do estágio, a dispensa de vários medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes foi uma das atividades realizadas com grande frequência, tendo sido 

sempre acompanhada por um membro da equipa da Farmácia Beleza dada a 

responsabilidade associada à sua venda. 

 

4.1.3 Processamento do Receituário 

No que diz respeito à prescrição médica, esta pode surgir na forma de receitas 

materializadas (impressas em papel) que podem ser eletrónicas ou manuais, ou 

desmaterializadas, sem qualquer suporte físico [7]. Relativamente às receitas 

materializadas eletrónicas, são prescrições impressas e elaboradas com recurso a um 

software próprio. Apresentam uma validade de 30 dias com a exceção de poder tratar-

se de um tratamento de longa duração, apresentando nesses casos 3 vias com a 

validade de 6 meses [7].  

 

4.1.3.1 Prescrição manual 

Atualmente são raras as prescrições manuais que chegam à farmácia. Para as 

justificar existem exceções definidas no decreto-lei: falência do Sistema Informático; 

inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição no domicílio; outras situações até 

um máximo de 40 receitas por mês [6,7].  
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As receitas manuais são preenchidas pelo médico e contêm o número da receita, 

dados do utente (número de utente, nome, telefone, entidade responsável, número de 

beneficiário) as siglas “R” se o doente tiver um regime especial de comparticipação e 

“RO” se for abrangido por um regime especial de comparticipação em função da 

patologia. Contêm ainda a vinheta do médico prescritor, a sua especialidade, telefone, 

identificação da exceção legal, validade e assinatura. Estas receitas podem ter até 

quatro medicamentos com indicação da DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem, dimensão da embalagem e número de embalagens a dispensar. No caso dos 

medicamentos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária, podem ser 

dispensadas quatro unidades iguais, ou, caso contrário, apenas duas iguais. Os 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos não podem ser prescritos juntamente 

com outros medicamentos ou produtos de saúde na mesma receita [7].  

Uma vez que é necessária a interpretação da caligrafia do médico prescritor, 

este modelo requer uma atenção redobrada por parte do farmacêutico na dispensa dos 

medicamentos de forma a não cometer erros. Enquanto as receitas eletrónicas são 

introduzidas diretamente no SI e este não deixa prosseguir a venda caso o medicamento 

não corresponda à receita, as manuais dependem somente da atenção do farmacêutico 

no processo de validação. Outra desvantagem é o facto de o utente ter que deixar a 

receita na farmácia, não tendo acesso à posologia dos medicamentos e a outras 

informações importantes. 

 

4.1.3.2 Prescrição eletrónica 

A receita eletrónica desmaterializada, também designada por receita sem papel, 

é a forma de prescrição mais recente em Portugal. O acesso a estas receitas é efetuado 

através de 3 códigos: o número da receita, o código de acesso e o código de direito de 

opção. O utente pode receber a guia de tratamento em suporte de papel (onde constam 

informações sobre a toma da medicação), um email ou ainda uma SMS. Em termos de 

vantagens para o utente a receita eletrónica desmaterializada permite incluir todos os 

produtos de saúde prescritos num único receituário e no ato da dispensa o utente pode 

optar por adquirir todos os produtos prescritos ou apenas parte deles; pode, 

posteriormente, aviar os restantes no mesmo ou noutro estabelecimento até à data de 

validade que consta na receita. A receita eletrónica materializada tem normalmente uma 

validade de 30 dias após a sua emissão, mas caso contenha medicamentos destinados 

a tratamentos de longa duração pode ser renovável até 3 vias. Existem ainda as receitas 

eletrónicas materializadas restritas destinadas a medicamentos que podem provocar 

efeitos adversos graves ou então medicamentos utilizados em patologias cujo 

diagnóstico é realizado apenas em hospitais. Comparativamente à prescrição manual 
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este tipo de modelo tem como vantagens o facto de reduzir problemas de ilegibilidade 

da caligrafia dos médicos prescritores e ainda a possibilidade de separar a receita da 

guia, permitindo que o utente fique com informação importante sobre a posologia. [7] 

 

4.1.4 Regras de Prescrição 

Um medicamento deve ser prescrito por DCI da substância ativa e a receita tem 

que conter os seguintes parâmetros: dosagem, forma farmacêutica, quantidade e 

posologia. O utente tem o direito de optar por qualquer medicamento que se insira 

nestes padrões (marca ou medicamento genérico). No caso de o prescritor definir marca 

ou fabricante do genérico, tem de justificar em local próprio na receita. As justificações 

possíveis são:  

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, identificado em lista 

publicada pelo INFARMED;  

b) Reação adversa prévia ou intolerância, reportada ao INFARMED; 

c) Medicamento proposto para assegurar uma continuidade de tratamento 

superior a 28 dias.  

No caso das alíneas a) ou b), não é possível a substituição. Na alínea c) apenas 

pode ser cedido o medicamento prescrito ou um de preço inferior que pertença ao 

mesmo grupo homogéneo.  

 

4.1.5 Validação e Verificação do Receituário 

Após a validação e, para as receitas manuais ou materializadas, é impresso o 

documento de faturação no verso da receita, que deve ser assinada pela utente. Caso 

haja complementaridade na comparticipação, é impressa uma fotocópia do cartão de 

beneficiário do utente no verso de uma fotocópia da receita. 

Seguidamente, é necessário fazer a correção das receitas antes de as enviar à 

entidade de comparticipação respetiva. Na Farmácia Beleza faz-se uma tripla revisão 

das receitas para aumentar a probabilidade de deteção de erros. Na revisão das receitas 

devem ser verificados: dados do utente e do médico prescritor, validade da receita, 

regime de comparticipação, correspondência entre os medicamentos prescritos e os 

medicamentos dispensados, validade dos cartões de beneficiário de entidades 

complementares, quando aplicável; assinatura, data e carimbo efetuados pelo membro 

da equipa responsável pelo atendimento. 

 Depois de conferidas, as receitas são agrupadas em lotes de 30, de acordo com 

o regime de comparticipação a que estão associadas. De seguida, é emitido um verbete 

de identificação do lote e em cada mês as receitas são enviadas às respetivas 

entidades. Todos os lotes dos subsistemas são enviados para a Associação Nacional 
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de Farmácias (ANF), que se encarrega da sua distribuição aos organismos 

correspondentes. Os lotes de receitas comparticipadas pelo SNS são enviados para o 

Centro de Conferência de Faturas na Maia. Caso sejam detetados erros que invalidem 

algumas receitas, por parte das entidades comparticipantes, estas são devolvidas à 

farmácia juntamente com um documento que justifique a devolução. A farmácia pode 

depois corrigir as receitas que são passíveis de correção ou então, caso não seja 

possível corrigir o erro, assumir o prejuízo. No caso das receitas eletrónicas 

desmaterializadas todo este processo é desnecessário pois são automaticamente 

validadas pelo Sistema Informático, não existindo por isso, um registo em papel das 

mesmas. 

 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os MNSRM são os medicamentos que podem ser adquiridos sem a 

apresentação de uma receita médica. São frequentemente utilizados para tratar 

problemas menores de saúde e de curta duração e são dispensados por indicação 

farmacêutica ou quando solicitados pelo próprio utente. [8] Contudo, estes 

medicamentos têm de possuir indicações terapêuticas destinadas a situações de 

automedicação. Ao farmacêutico é atribuído um papel de extrema importância na 

dispensa dos MNSRM, sendo importante informar acerca de alternativas não-

farmacológicas e da automedicação responsável, apelando sempre ao uso racional do 

medicamento. [1] Os produtos vendidos variam de acordo com a época do ano, sendo 

que na Primavera, os produtos mais procurados são os anti-histamínicos e no Verão, 

os produtos mais requisitados são os cremes para a cicatrização de pele com eritema 

solar, antidiarreicos e probióticos para reposição da flora intestinal e antifúngicos de uso 

tópico. 

 

4.2.1 Automedicação e aconselhamento farmacêutico 

A automedicação consiste na toma de medicamentos, por iniciativa própria do 

doente e, representa um dos maiores perigos para a saúde pública, uma vez que poderá 

não só piorar o estado de saúde do doente, como também levar a riscos para a saúde 

dos outros [9]. Assim, é necessário a garantia de um bom aconselhamento farmacêutico, 

de forma a proporcionar uma automedicação segura. O farmacêutico, quando 

confrontado com um pedido de um MNSRM específico por parte do utente, deverá tentar 

perceber qual a causa que leva o utente a procurar tal medicamento, avaliando a 

sintomatologia e se é, ou não, adequada a sua dispensa. Depois de  perceber quais são 

os sintomas, há quanto tempo duram, outros problemas de saúde, medicação que possa 

estar ligada ao problema e outros dados que ache pertinente, o farmacêutico deve tomar 
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a decisão de dispensar um MNRSM, informando o utente de tudo o que é necessário 

para o bom uso do medicamento, ou, em casos mais graves, reencaminhar para o 

médico.  

Durante o meu período de estágio, os casos mais frequentes prenderam-se com 

alergias, micoses, problemas de sono, queimaduras solares e diarreia. Depois de algum 

estudo e de alguma ajuda por parte da equipa da FB, quando confrontado com utentes 

com estas situações, senti-me capacitado para questionar o doente, reunir informações 

que seriam consideradas pertinentes (por exemplo, tosse produtiva versus tose seca). 

Tive sempre o cuidado de efetuar com as devidas instruções a dispensa do 

medicamento. 

 

4.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Os medicamentos veterinários são recursos cruciais para a defesa da saúde e 

do bem-estar dos animais e também para a proteção da saúde pública. Estes 

medicamentos são definidos como “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”. [10] 

Durante o estágio, o contacto com estes produtos foi deveras frequente, 

nomeadamente desparasitantes internos e externos e anticoncecionais orais. Se ao 

início me senti muito reticente em prestar algum aconselhamento com segurança, o 

estágio e o conhecimento veiculado pelos colegas da FB permitiu-me melhorar o meu 

conhecimento e experiência a este nível, de modo a garantir uma dispensa de 

medicamentos de uso veterinário mais segura e adequada.  

 

4.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

Define-se como produto cosmético qualquer substância destinada a ser 

colocada em contacto com as partes externas do corpo ou com os dentes e mucosas 

bucais no sentido de limpar, perfumar, proteger ou modificar o aspeto, mantendo-os em 

bom estado [11]. Cada vez mais, a população tem-se mostrado mais preocupada com 

a sua imagem, bem-estar e cuidados pessoais, modificado os seus hábitos.  

Dada a panóplia de produtos que as farmácias possuem, o aconselhamento 

deste tipo de produtos e a escolha do mais adequado para o utente pode tornar-se 

complicado. Tendo em conta o crescimento da área da cosmética, ao longo do período 

de estágio pude aconselhar sobre as mais variadíssimas marcas, destacando Vichy®, 
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La Roche-Posay®, Uriage®, Isdin® e Bioderma®. Relativamente às mais diversas 

situações de patologias, cedi os produtos mais adequados, destinados a: cuidados 

específicos de rosto (acne, antirrugas, anti-manchas) e de corpo (cremes esfoliantes e 

hidratantes). Também aconselhei soluções de limpeza, formulações de proteção solar, 

produtos capilares (champôs antiqueda, controlo de oleosidade, anticaspa).  

 

4.5 Produtos de Puericultura 

A puericultura é definida como um conjunto de técnicas empregues de forma a 

assegurar o perfeito desenvolvimento físico e mental da criança [12,13]. O espaço de 

puericultura da FB apresenta papas e leites das marcas Aptamil®, Nutribén® e Nestlé®, 

entre outras, e outros produtos relacionados com a higiene do bebé e com a 

amamentação das marcas Mustela®, Uriage®, Isdin®, entre outras. Durante o meu 

estágio na FB, aconselhei várias vezes produtos de puericultura, nomeadamente 

cremes para as assaduras do bebé e cremes para crianças com pele atópica. Com as 

formações que frequentei e em que participei e com a ajuda da equipa da FB, fui 

ganhando confiança e mais conhecimento que permitiram alicerçar o meu 

aconselhamento aos pais. 

 

4.6. Produtos dietéticos e para alimentação especial  

Os produtos dietéticos destinados a uma alimentação especial são géneros 

alimentícios com uma composição e processo de fabrico diferentes dos alimentos de 

consumo corrente que, visam responder às necessidades de pessoas com capacidade 

limitada, diminuída ou alterada, para ingerir, digerir ou assimilar certos alimentos ou 

nutrientes neles contidos. Têm ainda como objetivo nutrir pessoas com condições 

fisiológicas especiais, com patologias que afetam a assimilação de nutrientes ou o seu 

metabolismo, idosos ou acamados e lactentes ou crianças pequenas [14]. Como 

exemplo destes produtos temos os suplementos nutricionais hiperproteicos e 

hipercalóricos para pessoas com necessidades aumentadas, ou hipocalóricos para 

controlo de peso 15 ou diabéticos (Resource®, Fortimel® e Fresubin®); os leites 

adequados a diferentes fases de crescimento ou adaptados a situações específicas 

como os hipoalergénicos ou anti-regurgitantes.  

 

4.7 Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são definidos como “géneros alimentares que se 

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

fontes concentradas de determinação das substâncias nutrientes ou outras com efeito 
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nutricional ou fisiológico (…) [15]. Uma vez que os suplementos alimentares são 

considerados géneros alimentícios e não medicamentos, não podem ser alegadas 

propriedades terapêuticas nem profiláticas, cabendo ao farmacêutico o dever de 

aconselhar sobre o produto e alertar para eventuais contraindicações [15]. Durante o 

meu estágio, os principais suplementos dispensados foram os multivitamínicos, 

suplementos para a fadiga física e mental (Absorvit®, Viterra®), suplementos 

venotópicos e suplementos de magnésio. 

 

4.8. Fitoterapia e suplementos nutricionais  

Os produtos fitoterapêuticos são produtos que se baseiam nas propriedades 

preventivas e curativas das plantas [8]. Têm uma elevada procura por parte da 

população para prevenção de infeções urinárias, para atuarem como calmantes e 

indutores de sono e como adjuvantes em regimes de emagrecimento, devido às suas 

propriedades destoxificantes e drenantes. Uma vez que a maior parte dos utentes 

acredita que estes produtos naturais são isentos de efeitos adversos e toxicidade, é 

deveras importante alertar a população dos eventuais riscos, contra-indicações e 

interações medicamentosas inerentes a estes produtos (como por exemplo, patologias 

da tiróide, hipertensão, insuficiência renal e/ou cardíaca). É ao farmacêutico que cabe 

esta função de fazer um aconselhamento responsável, promovendo uma utilização 

racional e segura dos mesmos.  

 

4.9. Dispositivos médicos  

Os dispositivos médicos são definidos como “qualquer instrumento, aparelho, 

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

cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” [16]. Os dispositivos médicos podem ser 

divididos em quatro classes de risco tendo em conta os potenciais perigos que decorrem 

da sua conceção, técnica e fabrico e a vulnerabilidade do corpo humano. São vários os 

dispositivos médicos presentes na FB, sendo os mais dispensados, os destinados a 

pequenas lesões como pensos, compressas e ligaduras, os ortopédicos, como meias 

de compressão e de descanso, e também fraldas para a incontinência urinária. Ao longo 

do meu estágio, também dispensei dispositivos como soro fisiológico, seringas, 

preservativos e dispositivos para o controlo da glicémia (seringas, agulhas e lancetas). 
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4.10. Medicamentos manipulados  

Os medicamentos manipulados são definidos como “qualquer fórmula magistral 

ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”. Sendo um preparado oficinal “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 (…)” [17]. Na Farmácia Beleza, grande parte dos medicamentos manipulados 

são fórmulas magistrais, ou seja, a sua preparação é sempre precedida de uma receita 

médica. Após preparação do medicamento, procede-se ao preenchimento de uma ficha 

de preparação onde consta o procedimento laboratorial e informações relativas às 

matérias-primas (nome, lote, origem, quantidades). O registo inclui ainda informações 

referentes à embalagem de acondicionamento, prazo de validade, condições de 

conservação e o controlo das características organoléticas. Todos os passos devem ser 

descritos e rubricados pelo operador. O manipulado é acondicionado em material de 

embalagem apropriado. Na ficha de preparação, calcula-se também o PVP, conforme 

indicado na Portaria nº 769/2004, de 1 de julho. [17] Durante o estágio na Farmácia 

Beleza, preparei vaselina salicilada a 20%, utilizada no tratamento da psoríase.  

 

4.11 Medicamentos homeopáticos  

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de stocks ou 

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

farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

Estado-membro, e que pode ter vários princípios [18]. A FB tem disponíveis alguns 

produtos que são por vezes solicitados pelos utentes da farmácia, nomeadamente dos 

laboratórios Boiron®. 

 

5. Outros serviços prestados na Farmácia Beleza 

Para além de ser um local de venda de medicamentos, a farmácia deve 

igualmente ser um espaço de promoção de saúde, no sentido de otimizar o bem-estar 

e a saúde dos utentes que a frequentam. Os serviços farmacêuticos complementares 

ao ato farmacêutico tradicional permitem acompanhar e monitorizar mais rigorosamente 

os utentes. 
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5.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

5.1.1 Medição da pressão arterial 

A Farmácia Beleza apresenta um tensiómetro automático nas suas instalações 

que permite a determinação da pressão arterial sistólica e diastólica, bem como o 

número de batimentos cardíacos. Apesar de ser automático e de não ser obrigatória a 

ajuda de um profissional de saúde, muitos utentes pedem acompanhamento aquando 

da medição, possibilitando, assim, ao farmacêutico despistar alguma medição errada 

(posição, roupa inadequada, ansiedade…). O farmacêutico deve aconselhar mudanças 

de estilo de vida, verificar se o utente está a cumprir a terapêutica e respetiva posologia. 

No final da medição, é fornecido um cartão onde ficam registados os valores detetados 

naquele dia e é informado aos utentes que devem realizar uma monitorização e um 

registo de forma contínua. 

 

5.1.2 Testes Bioquímicos Rápidos 

5.1.2.1 Determinação da glicemia capilar 

A determinação da glicémia capilar é realizada no gabinete de atendimento ao 

utente. É uma determinação simples: após punção capilar, coloca-se apenas uma 

pequena gota de sangue na tira reativa, que é introduzida no aparelho de determinação 

de glicémia. O resultado é apresentado depois de alguns segundos de espera. O 

farmacêutico deverá ser capaz interpretar o valor obtido em relação ao jejum da pessoa, 

alimentação, farmacoterapia e deve efetuar aconselhamento em conformidade. 

 

5.1.2.2 Determinação dos triglicerídeos e colesterol total  

Esta medição é realizada igualmente no gabinete privado, diferindo apenas nos 

aparelhos de leitura e tiras reativas. Para além disso, o tempo de espera e a quantidade 

de sangue necessária também são maiores. Após a determinação, e tendo em conta a 

importância do colesterol para o risco cardiovascular, o farmacêutico tem o dever de, 

perante valores elevados, reforçar a importância de um estilo de vida saudável e, 

quando aplicável, da necessidade de cumprir o tratamento farmacológico em causa. 

 

5.2 Determinação do peso corporal, altura e índice de massa corporal 

 A medição destes parâmetros é realizada por uma balança automática. Durante 

o estágio, muitos utentes pediam auxílio na medição e interpretação dos valores obtidos.  
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5.3. Aconselhamento nutricional  

Na Farmácia Beleza os utentes têm ao seu dispor aconselhamento nutricional 

semanalmente, às segundas-feiras, realizado por uma nutricionista no gabinete de 

atendimento ao utente. É um serviço cada vez mais procurado pelos utentes, cada vez 

mais consciencializados da importância da adoção de um estilo de vida saudável. 

Durante o aconselhamento é realizada uma análise ao utente, elaborado um plano 

alimentar personalizado e são também aconselhados suplementos alimentares. Este 

aconselhamento realizado por um profissional de saúde especializado é muito 

importante no sentido de minimizar o uso indiscriminado e incorreto de suplementos.  

 

5.4. Rastreios  

No sentido de promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos utentes, 

são realizados, pontualmente, na Farmácia Beleza, rastreios orientados para diversos 

problemas de saúde. No decorrer do estágio, tive a oportunidade de assistir a um 

rastreio da saúde da pele da marca Skinceuticals®.  

 

5.5. VALORMED  

A VALORMED é uma sociedade responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. É um processo de recolha e tratamento 

de resíduos de medicamentos seguro, evitando assim que estes se encontrem 

acessíveis e preservando a saúde pública [19]. Na Farmácia Beleza é possível a entrega 

de embalagens vazias e medicamentos fora do prazo de validade que são 

posteriormente armazenados num contentor de cartão específico para este efeito. 

Depois de cheio e devidamente selado, o contentor é recolhido e segue para a estação 

de incineração. Os utentes da farmácia mostram-se muito recetivos a esta prática, 

entregando muitas vezes medicamentos cuja validade caducou e embalagens vazias. 

Deste modo, é possível consciencializar a população e minimizar o impacto ambiental 

negativo destes resíduos no planeta.  

6. Formações 

De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o 

farmacêutico deverá manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas, de 

forma a melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade. No meu estágio, tive a 

oportunidade de realizar várias formações, a saber:  
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Tabela 1: Formações realizadas durante o período de estágio  

Formação Data Duração Assunto 

Arkopharma® 3 de maio 1 hora Lançamentos novos da Marca 

Mylan® 13 de maio 1 hora Apresentação dos produtos do laboratório 

Nestlé® 14 de maio 3 horas Academia de Nutrição Nestlé 

Frezyderm® 21 de maio 1 hora Apresentação do Anticort e Gama Solar 

Cantabria Labs® 22 de maio 3,5 horas Heliocare e NeoStrata  

Uriage® 28 de maio 3,5 horas 1º Curso Uriage: a Gama 

FFUP 30 de maio 6 horas Comunicação Clínica para Farmacêuticos 

YourGoodSkinTM 30 de maio 2 horas Lançamento da marca 

La Roche-Posay® 12 de junho 3 horas Gama Solares Anthelios 

FFUP 13 de junho 1,5 horas Farmacovigilância 

Edol® 2 de julho 1 hora Colírios 

ItaloPharma® 3 de julho 0,5 horas Apresentação do Gel Ainara 

Procter & Gamble ® 30 de julho 1 hora Apresentação da Gama Oral B 

 

Parte 2 – Projetos Desenvolvidos durante o Estágio 

Tema 1: Vitamina D 

1.1. Enquadramento 

Numa sociedade cada vez mais envelhecida e cada vez menos participativa em 

atividades ao ar livre, são preocupantes os números que traduzem a carência da 

Vitamina D na população em geral: estima-se que 50% da população mundial (entre 

todas as etnias e faixas etárias) apresente deficiência desta hormona. [20] Em Portugal, 

um estudo efetuado em 2018 averiguou que 66,6% da população apresenta “deficiência 

de Vitamina D” e apenas 3,6% apresenta valores considerados “normais”. [21] 

Esta inadequação nos níveis de vitamina D da população é já considerado um 

grave problema de saúde pública, particularmente preocupante nos grupos de risco para 

o desenvolvimento de osteoporose, uma vez que a hipovitaminose D é um fator de risco 

para a mortalidade precoce na população em geral. [22] 
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1.2 A Vitamina D – Bioquímica 

A Vitamina D é um nutriente considerado único, uma vez que é sintetizada na 

pele pela exposição à luz solar (radiação B ultravioleta). [24] Para além disso, e numa 

menor expressão, pode igualmente ser obtida através da dieta, principalmente em óleos 

de fígado de peixe e peixes de água salgada (no entanto, já existem alimentos 

fortificados com vitamina D). [24] 

A vitamina D tem duas formas principais: D2 (ergocalciferol) e D3 (colecalciferol). 

A vitamina é encontrada naturalmente em cogumelos expostos ao sol. Os seres 

humanos não produzem vitamina D2 e a maioria dos peixes gordos, como o salmão, a 

cavala e o arenque, contêm apenas a vitamina D3. [24] A vitamina D proveniente da 

pele ou dieta é considerada biologicamente inativa e sofre uma primeira ativação, 

através de uma hidroxilação no fígado pela vitamina D-25-hidroxilase (25-OHase), 

originando o derivado ativo 25(OH)D, a principal forma circulante. No entanto, este 

metabolito 25(OH)D sofre uma hidroxilação adicional nos rins pela 25 (OH) D-1-OHase 

(CYP27B1) para dar origem ao metabolito biologicamente mais ativo de vitamina D, a 

1,25(OH)2D (1,25-di-hidroxicolecalciferol ou calcitriol, responsável pela regulação de 

mais de 200 genes). Esta última conversão, por sua vez, é regulada pela própria 

concentração de 1,25(OH)2D, concentrações de paratormona (PTH), cálcio e fosfato 

séricos. [25] Sem a ação da vitamina D, apenas 10 a 15% do cálcio da dieta e cerca de 

60% do fósforo seriam absorvidos. Valores normais circulantes de vitamina D aumentam 

a absorção de cálcio e fósforo em 30–40% e 80%, respetivamente. [24,25] 

É igualmente sabido que o recetor celular para a Vitamina D está presente nos 

mais variados tecidos no organismo humano, daí a multiplicidade de ações biológicas 

que o metabolito 1,25(OH)2D possui, entre as quais a inibição da proliferação celular, 

indução da angiogénese, estimulação da produção de insulina, aumento da reabsorção 

de cálcio pelos túbulos renais, inibição aa secreção de paratormona e inibição da 

produção de renina. Todas estas ações fisiológicas mencionadas suportam os 

documentados efeitos benéficos da vitamina D na saúde humana. [26 - 29] 

 

1.3. Benefícios clínicos da Vitamina D 

A vitamina D tem um papel crucial na saúde óssea, uma vez que influencia 

positivamente a absorção de cálcio e mantém as concentrações adequadas de cálcio e 

fosfato. [30] Pensa-se igualmente que a vitamina D também fortalece os músculos, uma 

vez que os recetores da Vitamina D estão presentes nas fibras musculares de contração 

rápida, as primeiras a responderem numa situação de desequilíbrio. Por isto tudo, níveis 

baixos de vitamina D estão correlacionados com um maior risco de fratura em idosos 

após quedas. [24,27] Para além disso, sabe-se que a carência em vitamina D provoca 
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dores ósseas, fraqueza e dor muscular quer em pacientes idosos quer em pacientes 

jovens. [24] 

Para além disso, por inibir a proliferação celular e aumentar a diferenciação 

celular, impedir o crescimento de novos vasos e ter propriedades anti-inflamatórias, 

acredita-se que desempenhe um papel preponderante na prevenção do cancro, 

nomeadamente no colorretal. [31,32]  

A vitamina D também apresenta benefícios na prevenção de doenças 

autoimunes, como a esclerose múltipla, diabetes tipo 1 e artrite reumatoide. [33, 34, 35] 

Em adição, vários estudos apontam que a vitamina D tem um efeito protetor na 

saúde cardiovascular, possivelmente explicada pelo seu efeito no eixo renina-

angiotensina, pelo seu efeito supressor de inflamação ou então por atuar diretamente 

nas células cardíacas. Um estudo apurou que pacientes com níveis deficitários de 

vitamina D (<15 ng/mL) apresentavam um risco 60% maior para desenvolverem algum 

evento cardiovascular. [36] Outra investigação inferiu que pacientes com os mesmos 

níveis deficitários da hormona eram triplamente mais suscetíveis de serem 

diagnosticados com hipertensão em comparação com a população com níveis 

saudáveis (>30 ng/mL). [37] 

 

1.4. Etiologia da carência 

A melhor fonte para a obtenção de Vitamina D é a exposição à luz solar, como 

explicado anteriormente. Assim sendo, a deficiência em vitamina D pode ser devida a 

diversos fatores, entre os quais: exposição inadequada à luz solar, ingestão inadequada 

de vitamina D, absorção reduzida, metabolismo anormal e resistência aos efeitos da 

vitamina D. [38,39] 

Além disso, a supramencionada síntese cutânea de Vitamina D está dependente 

de vários fatores, como a latitude da zona geográfica, a hora do dia da exposição, a 

estação do ano, a duração da exposição e a superfície corporal exposta ao Sol, uso de 

protetores solares e o fator de proteção (podem diminuir a síntese cutânea de vitamina 

D em 95%), pigmentação da pele, obesidade e idade. [40] Por isso, as recomendações 

para que se obtenham os níveis satisfatórios de vitamina D indicam 15 minutos de 

exposição à luz solar nos braços e pernas, ou rosto, braços e mãos, pelo menos três 

vezes por semana, não prolongando esta exposição sem proteção solar, dado o risco 

de eritema e melanoma. [41] 

 

1.5 Grupos de Risco 

Por não terem uma exposição solar adequadas ou não ingerirem a dose 

recomendada de vitamina D (quer por alimentos ou suplementos), os idosos são um 
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grupo de risco para esta carência, nomeadamente os que estão institucionalizados ou 

hospitalizados. Para além disso, com o envelhecimento, a pele não é tão eficaz na 

produção da vitamina D, produzindo apenas 25% da quantidade produzida por um 

adulto jovem saudável. [42] 

Em contrapartida, indivíduos com pele negra também constituem um grupo de 

risco, uma vez que a melanina reduz a capacidade da pele em produzir a vitamina D. 

Este grupo necessita de uma exposição solar de, no mínimo, cinco a dez vezes 

superior aos caucasianos, para a síntese dos mesmos níveis do nutriente. [40,42]  

Adicionalmente, lactantes e lactentes constituem outra classe de indivíduos em 

risco, uma vez que o leite humano apenas providencia <25 IU/L a 78 IU/L, quantidades 

estas dependentes dos níveis de vitamina D da mãe. Assim sendo, está provado que 

as mães que, durante a amamentação, se encontram num regime de suplementação 

com Vitamina D (400 IU por dia, valor diário recomendado para a ingestão por crianças), 

apresentam maiores níveis desta no leite. [43] 

Para além disso, indivíduos com uma capacidade reduzida para absorverem 

gordura através da dieta (portadores de doença de Chron, fibrose cística, doença 

hepática) podem desenvolver défice de vitamina D, uma vez que esta é lipossolúvel. 

[44] 

Outros grupos minoritários incluem crianças obesas, adultos a tomarem 

medicação anticonvulsivante, cetoconazol e/ou inibidores da protéase (tratamento VIH), 

uma vez que este tipo de medicação potencia o metabolismo hepático das moléculas 

25(OH)D e 1,25(OH)2D a outras moléculas inativas. [45] Como já foi referido, devido ao 

facto de a vitamina D ser lipossolúvel, moléculas como o orlistato e colestiramina podem 

afetar a absorção da vitamina D (para evitar uma incompatibilidade, recomenda-se que 

os suplementos de vitamina D sejam tomados com algumas horas de intervalo). [46] 

Por último, pessoas cuja atividade profissional não lhes permite uma adequada 

exposição solar e mulheres que, por motivos religiosos, circulam completamente 

tapadas e limitam a absorção da radiação, estão em igualmente em risco de 

apresentarem níveis deficitários de vitamina D. [44] 

 

1.6 Diagnóstico e Tratamento 

A Endocrine Society Clinical Practice prevê nas suas guidelines que o 

diagnóstico aborde a quantificação da 25(OH)D para avaliar a reserva de vitamina D do 

organismo. Este índice parametriza valores ótimos de vitamina D superiores a 30 ng/ml. 

[47] 

 O tratamento e prevenção da mencionada carência passa pela suplementação 

em vitamina D2 ou D3. São várias os organismos que defendem a suplementação em 
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vitamina D: a NOF (National Osteoporosis Foundation – USA) e a IOF – International 

Osteoporosis Foundation indicam a suplementação com 800-1000 UI e de pelo menos 

700-800 UI diárias de vitamina D, respetivamente. [24] Em Portugal, a Direção Geral de 

Saúde (DGS) emitiu uma Normativa na qual aconselha uma dose diária de 700-800 UI 

de vitamina D para pessoas com uma idade superior a 65 anos com Osteoporose. [40] 

 

1.7 O Projeto 

No início do meu atendimento na FB, foi alarmante o número de utentes idosos 

que se queixavam de dores ósseas e/ou musculares. Associado a isto, muitos deles 

admitiam que não saíam de casa (devido às más condições meteorológicas num junho 

tão pouco solarengo) ou cujo parceiro(a) estava acamado e não saía de casa.  

Assim sendo, surgiu a ideia de distribuir amostras de uma nova formulação de 

Vitamina D em sticks, acoplada a um panfleto informativo (Anexo I) sobre a importância 

deste nutriente na nossa saúde. A distribuição foi prioritária a pessoas que não tomavam 

qualquer suplemento com Vitamina D (de forma a não incorrer num risco de exposição 

excessiva), que estivessem numa faixa etária superior e/ou que fossem mulheres pós-

menopáusicas, contemplando os grupos de risco para o défice desta vitamina. Durante 

a distribuição, também foi objetivo incutir na população a importância do nutriente e 

fatores preventivos para o seu défice.  

Foi notório o interesse dos utentes da FB nesta temática. Mesmo com toda a 

informação veiculada pelos media sobre o défice na população portuguesa deste 

nutriente, muitas pessoas ainda se mostraram completamente alheadas sobre a 

temática, inclusive sobre a importância da exposição solar para a sua produção. Entre 

eles, uma senhora mostrou-se bastante preocupada porque a mãe, que estava já 

institucionalizada no domicílio, não se expunha diariamente ao sol por dificuldades de 

locomoção. Após a minha recomendação à utente em falar com o médico para este 

prescrever a suplementação, a senhora regressou à farmácia umas semanas depois 

com uma nova receita que incluía um medicamento composto por Cálcio e Vitamina D3. 

Outros utentes mostraram-se deveras sensibilizados, interessados e recetivos com a 

importância desta temática, admitindo que iam ter mais em atenção a cumprir os 

minutos diários estipulados para a exposição solar e elogiando a iniciativa. Outros 

utentes já sabiam que a vitamina D influenciava positivamente a saúde óssea e 

muscular, mas não tinham conhecimento que também participava na proteção das 

doenças autoimunes e cardiovasculares. 

Os folhetos revelaram-se um material de suporte bastante útil porque, para além 

de condensarem toda a informação que transmitia durante o atendimento, eram uma 

fonte para captar a atenção das pessoas enquanto estas estavam ao balcão e 
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esperavam que os farmacêuticos fossem recolher a sua medicação. Uma delegada de 

vendas elogiou a iniciativa, o intuito do projeto e levou um panfleto para servir como 

inspiração à equipa da sua indústria. No total, dos cinquenta folhetos impressos, 

sobraram três.  

 

Tema 2: Insuficiência Venosa 

2.1 Enquadramento 

A insuficiência venosa é uma patologia crónica e progressiva extremamente 

comum nos dias correntes nos países ocidentais. Apesar disso, a sua prevalência a 

nível mundial não se encontra exatamente estimada. No estudo de Framingham, a 

incidência anual estimada de varizes foi de 2,6% nas mulheres e 1,9% nos homens. Em 

Portugal, à semelhança de outros países ocidentais, esta doença apresenta uma 

elevada prevalência: um terço da população portuguesa sofre de Insuficiência Venosa; 

além disso, cerca de 2 milhões de mulheres sofrem desta doença, sendo que 

aproximadamente metade não se encontra a fazer tratamento. Quer em homens, quer 

em mulheres, é uma patologia cuja prevalência vai aumentando com a idade e cuja 

morbilidade é preocupante. [48,49] 

A nível socioeconómico, esta patologia apresenta dados alarmantes devido à 

limitação que provoca nos atingidos por ela: estima-se que 8% dos doentes pedem 

reforma antecipada pelas consequências que a IVC acarreta. Nos EUA, a úlcera venosa 

(uma complicação que aparece numa fase mais tardia da doença) é responsável pela 

perda total de cerca de 2 milhões de dias de trabalho por ano e na França calcula-se 

que 7% da população ativa encontra-se sem trabalhar devido às complicações da IVC. 

Além disso, estima-se que os custos com o diagnóstico e o tratamento inerentes à IVC 

sejam elevados e que tenham uma grande contribuição no impacto socioeconómico da 

doença.  Outro estudo em França revelou que cerca de 7% da população ativa está sem 

trabalhar devido a complicações da IVC, que tem como repercussão uns estimados 4 

milhões de dias de trabalho perdidos por ano, que se traduzem num custo estimado de 

320 milhões de euros para o Estado. [48] 

 

2.2 A IVC – fisiopatologia 

2.2.1 As veias e o retorno venoso 

O sistema venoso periférico tem como função fazer o retorno do sangue ao 

coração, contrariando a força da gravidade (quando o corpo está na posição vertical), 

necessitando, por isso, da ação das válvulas unidirecionais (que impedem que o sangue 

regresse de novo para os pés) e do impulso muscular (que comprimem as veias  e 
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continuam a impulsionar o sangue para o coração). As veias das pernas podem 

classificar-se como superficiais, profundas e perfurantes. As superficiais estão 

localizadas acima da camada fascial muscular e são compostas por uma rede de veias 

interligadas, incluindo a grande safena e a pequena safena, que poderão ter um papel 

importante na IVC. O sistema venoso profundo está localizado abaixo da camada fascial 

muscular e consiste em veias axiais (que acompanham o percurso das artérias 

principais) e veias intramusculares. As veias perfurantes atravessam a camada fascial, 

fazendo a ligação entre o sistema venoso superficial e o profundo.  Transversais a todas 

estas veias estão as válvulas, componentes essenciais para assegurar o correto fluxo 

sanguíneo. [50] 

O funcionamento destas válvulas, em conjunto com o impulso muscular 

permitem o fluxo do sangue contra a gravidade. Assim, as movimentações dos membros 

inferiores provocam contrações do músculo esquelético, que aumentam 

transitoriamente a pressão nas veias profundas da perna. Quando o correto 

funcionamento das válvulas venosas está assegurado, o sangue venoso flui em direção 

ao coração, reduzindo a pressão venosa, geralmente para menos de 30 mmHg. No 

entanto, na ausência de válvulas competentes, a diminuição da pressão venosa com os 

movimentos das pernas é comprometida. Quando as válvulas nas veias perfurantes não 

funcionam corretamente, as altas pressões geradas nas veias profundas pela contração 

do músculo são transmitidas ao sistema superficial e à microcirculação na pele, 

resultando nos sinais clínicos da IVC (decorrentes de pressões venosas que atingem 

níveis acima do normal e permanecem elevados por períodos prolongados) que mais à 

frente serão discutidos [50]. 

 

2.2.2 A disfunção 

Assim, uma das principais causas para a IVC é a disfunção valvular, que pode 

resultar de uma fraqueza pré-existente na parede da veia, de uma lesão direta, de flebite 

superficial ou de distensão venosa excessiva decorrente de efeitos hormonais ou 

hipertensão. A disfunção das válvulas das veias superficiais está presente em 90% dos 

pacientes com IVC e em aproximadamente 84% dos que apresentam úlceras venosas. 

A disfunção das válvulas do sistema venoso profundo e perfurante está igualmente 

correlacionado com aumento da tensão e dilatação venosas [50]. 

Para além disso, a obstrução das veias, em casos de trombose venosa profunda 

ou estenose venosa, pode limitar o fluxo de sangue e potenciar a estase sanguínea, 

desempenhando um papel preponderante na patogénese da IVC [50]. 

Paralelamente, anormalidades no impulso muscular podem também impedir o 

correto fluxo sanguíneo, devido essencialmente a patologias neuromusculares [50]. 
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Adicionalmente, sabe-se que em pacientes com IVC, as veias varicosas 

apresentam mudanças estruturais nas suas paredes, potenciadas pela hipertensão e 

estase sanguínea. Esta anomalia está associada a uma sobreprodução do colagénio 

tipo I em detrimento do colagénio tipo III (sendo que o tipo I confere rigidez e o tipo III 

proporciona distensibilidade aos tecidos), perda de elastina e um desequilíbrio na 

atividade de metaloproteinases, causando um aumento da matriz extracelular. Todos 

esses fenómenos contribuem para a dilatação e diminuição da elasticidade venosa e 

perda do tónus venoso. [50,51] 

Acredita-se que na origem de tais mudanças estruturais estejam eventos 

inflamatórios. A estase sanguínea, decorrente do já explicado insuficiente retorno 

venoso, leva a distensão e distorção venosa e das respetivas válvulas. O contínuo 

retorno venoso permite a exposição dos leucócitos circulantes ao endotélio, que se 

ligam através L-selectina na superfície dos leucócitos à E-selectina no endotélio, 

permitindo a adesão do leucócito à parede da veia. Esta fixação promove um estado 

inflamatório ininterrupto, juntamente com a formação de radicais livres, apoptose e 

necrose tecidual. Neste processo, os macrófagos tornam-se os instrumentos de dano 

tecidual, provocando lesões crónicas na parede da veia. Assim, está dado o mote para 

a manutenção de um estado inflamatório crónico, que por si só é causa e consequência 

do dano na parede das veias e válvulas, sendo igualmente responsável pelas alterações 

a nível da pele nos pacientes com IVC. [51,52] 

Por último, a hipertensão venosa aumenta a pressão hidrostática nos capilares, 

resultando em edema intersticial. Em adição, a hipertensão venosa altera o fluxo 

sanguíneo igualmente nos capilares, promovendo a adesão dos leucócitos ao endotélio 

capilar e despoletando uma reação inflamatória. [51,52] 

 

2.2.3 Fatores de risco 

 Existem vários fatores que podem desencadear ou agravar a IVC. A idade é um 

dos fatores de risco, devido ao espessamento e disfunção das válvulas e disfunção do 

endotélio. Em adição, a predisposição familiar é um fator não modificável no decurso da 

doença. [53, 54] 

 O género feminino é igualmente mais afetado e a gravidez é um fator agravante, 

dado que, na gravidez, acredita-se que a compressão do útero provoca obstrução no 

retorno venoso das pernas, para além da vasodilatação, disfunção valvular, aumento do 

volume sanguíneo, diminuição do fluxo sanguíneo e estase. [55] Para além disso, a 

terapêutica com estrogénios parece aumentar a possibilidade de trombose venosa, por 

si só uma agravante para a IVC. [56] 
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Crê-se, igualmente, que uma dieta deficitária em fibras e, consequentemente, 

obstipação intestinal (que se reflete no aumento no peso, volume e consistência das 

fezes) podem estar relacionadas com a IVC. Segundo alguns estudos, as compressões 

das veias ilíacas provocam um ligeiro aumento da pressão, comprometendo o retorno 

venoso nas pernas. Outras teorias apontam que a obstipação e o esforço para defecar 

que dela advém provocam uma pressão intra-abdominal exageradamente elevada que, 

após um determinado período de tempo, leva a vasodilatação e outras mudanças quer 

nas veias profundas quer nas veias superficiais das pernas. [55] 

O sedentarismo, tabaco e permanecer durante muito tempo de pé ou sentado 

parecem ter também um papel fundamental no desenvolvimento e progressão da IVC. 

[54] 

 

2.3. Sintomas, Sinais e Diagnóstico 

Como qualquer outra doença, a IVC apresenta alguns sinais e sintomas 

característicos, entre os quais: sensação de pernas cansadas, peso nas pernas, dor nas 

pernas, comichão, cãibras noturnas, formigueiros e edema. Estes sintomas pioram com 

a posição ortostática e aliviam com o repouso e elevação dos membros inferiores. 

[50,57] 

Em fases mais avançadas da doença, poderão ocorrer alterações da coloração 

da pele (dermatite de estase e lipodermatoesclerose – escurecimento e endurecimento 

da pele, estando o risco de infeções da pele aumentado) e aparecimento de úlceras 

venosas. [50]  

Os sinais mais evidentes são as alterações venosas, que podem incluir 

telangiectasias e varizes reticulares (comummente designadas por “raios” 

ou “derrames”), varizes tronculares (veias varicosas salientes). Para desrever a IVC, a 

classificação CEAP é um método internacionalmente aceite que classifica a doença 

venosa crónica, consoante a sua gravidade. [58] 

Assim, o diagnóstico baseia-se na história clínica e exame físico, através da 

classificação CEAP, podendo ser auxiliada por uma ultrassonografia doppler de 

membros inferiores. [58] 

 

2.4 Tratamento 

Numa fase inicial, o controlo dos sintomas envolve medidas para prevenir o 

desenvolvimento de complicações secundárias, limitando a progressão da doença. [52] 
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2.4.1 Terapia de compressão 

Assim, a medida inicial é o uso de terapia de compressão que, caso não produza 

uma resposta satisfatória na doença, deverá ser complementado com tratamento 

adicional, com base nas características fisiopatológicas, aliados a uma promoção de um 

estilo de vida saudável (mantendo um peso saudável e praticando exercício físico para 

ajudar na saúde muscular). [50] 

Desta forma, o objetivo é fornecer compressão externa gradual à perna, 

contrariando as forças hidrostáticas da hipertensão venosa, devendo a compressão ser 

ajustada de acordo com as manifestações clínicas. Está comprovado que a terapia de 

compressão melhora significativamente a dor, inchaço, pigmentação da pele. Em 

pacientes com úlceras venosas, as meias de compressão e outros formatos mostraram 

ser eficazes tanto na cicatrização quanto na prevenção de recorrências de ulceração. 

Este tratamento tem um impacto igualmente positivo na função do impulso muscular. 

[50,59] 

No entanto, esta abordagem não atrasa a progressão da doença nem previne a 

recorrência de varizes. Em doentes candidatos à ablação da veia safena, o tratamento 

cirúrgico apresenta-se como uma opção mais ideal, proporcionando um maior alívio 

sintomático e melhoria da qualidade de vida superiores aos proporcionados pelo 

tratamento compressivo. [59]  

Em contrapartida, esta terapia está contraindicada em pacientes com doença 

arterial periférica obstrutiva avançada, doença cardíaca congestiva não controlada, 

flebite séptica e neuropatia periférica avançada. Para além disso, muitos pacientes 

abandonam o tratamento devido ao calor e desconforto que sentem e dificuldade em 

aplicar as meias/bandas de compressão (essencialmente idosos e/ou obesos). [60] 

 

2.4.2. Venotrópicos 

Os venotrópicos são um grupo de fármacos derivados de plantas ou de origem 

sintética. Os de origem natural incluem alfa-benzopironas como a cumarina (Melilotus 

officinalis), flavonoides como a diosmina, fração flavonóica purificada micronizada 

(FFPM - 90% de diosmina e 10% de hesperidina) e rutina e rutósido; saponinas como a 

escina (Aesculus hippocastanum) e extrato de Ruscus aculeatus e outros extratos de 

plantas como proantocianidinas e extrato de Ginkgo biloba e de videira (Vitis vinifera). 

Os agentes sintéticos são o dobesilato de cálcio, naftazona e benzarona. [60] 

 A maior parte dos venotrópicos aumenta o tónus venoso e valvular por um 

mecanismo relacionado com a noradrenalina (FFPM prolonga a atividade 

noradrenérgica, os hidroxetilrutosidos atuam bloqueando a inativação da noradrenalina 

e os extratos de Ruscus funcionam como agonistas nos recetores α1-adrenérgicos; para 
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além disso, a FFPM e os hidroxetilrutosidos apresentam uma grande afinidade para as 

paredes venosas). Todavia, o exato mecanismo pelo qual estas moléculas aumentam o 

tónus venoso ainda não se encontra totalmente esclarecido. [52] 

 Ainda assim, está comprovado que estes compostos têm uma ação benéfica na 

resistência capilar, aumentando-a, e reduzindo a permeabilidade capilar. Em particular, 

a FFPM parece inibir a adesão dos leucócitos ao endotélio dos capilares, apresentando 

uma ação anti-inflamatória (reduzindo igualmente mediadores da inflamação como 

espécies reativas de oxigénio, radicais livres, prostaglandinas). [52] 

 Assim sendo, estes fármacos têm uma eficácia comprovada no alívio dos 

supramencionados sintomas: dor, cãibras, sensação de pernas pesadas, parestesias e 

edema. Inclusive, a terapêutica com FFPM está sugerida no tratamento das úlceras 

venosas, em complemento a um tratamento tópico adequado e compressivo. Para além 

disso, os venotrópicos são também indicados para o alívio de estados hemorroidais. 

[52, 60] 

  Existe evidência clínica suficiente para garantir que todos os pacientes 

beneficiem com o tratamento com venoativos orais, especialmente aqueles que estejam 

nas fases iniciais da doença, de acordo com a classificação CEAP.  

De uma forma geral, os fármacos venotrópicos são bem tolerados. Os efeitos 

adversos mais frequentes são a nível gastrointestinal, como dor abdominal, desconforto 

gástrico, dispepsia, vómitos e diarreia, insónia. [61] Em particular, a cumarina e 

benzarona estão associadas a algum grau de hepatotoxicidade. O dobesilato de cálcio 

tem sido associado a raros casos de agranulocitose. [52,60] 

  

2.6 O projeto 

Dado que o meu estágio decorreu numa época de calor, que leva a uma maior 

vasodilatação do vasos e estase sanguínea, para além da exposição solar prolongada, 

surgiu na farmácia um alarmante número de utentes com queixas relativas à 

sintomatologia de insuficiência venosa ou com esta já diagnosticada, solicitando meias 

de compressão, venotrópicos orais ou tópicos. Muitos outros utentes falavam dos 

sintomas, mas nem associavam ao facto de se tratar de uma doença.  

Para muitos outros doentes, já diagnosticados, a terapêutica não estava a ser 

corretamente cumprida por falta de acompanhamento, custo da medicação (nenhum 

medicamento é comparticipado), a falta de perceção da necessidade e efetividade da 

terapêutica.  

Assim, decidi fazer um questionário (Anexo II) aos utentes da FB que viessem 

levantar qualquer uma das possibilidades terapêuticas para a IVC. Esta intervenção teve 
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uma ótima aceitabilidade por parte da população, sendo que todas as pessoas 

abordadas aceitaram participar nos inquéritos (28 no total). 

Como principais objetivos, almejei avaliar o impacto da doença na vida dos 

utentes, a adesão à terapêutica, o número de pessoas não diagnosticadas que 

apresentam sintomas e não fazem qualquer tratamento, para além de promover algum 

aconselhamento (quer farmacológico quer não farmacológico). 

 As perguntas recaíram nos sintomas que apresentavam, no agravamento 

destes, se os utentes já tinham sido diagnosticados, se faziam tratamento e se o 

cumpriam adequadamente, se associavam os sintomas a uma doença e qual o impacto 

da doença na sua vida, para além do sexo. Os resultados do questionário estão 

presentes no Anexo III. 

 Deste modo, aferi que 78,6% dos participantes eram do sexo feminino e 21,4% 

eram do sexo masculino (dados que vão de encontro aos publicados nos diversos 

estudos, que indicam que a IVC afeta mais pessoas do sexo feminino). A maioria dos 

inquiridos tinha mais de 50 anos.  

 No quesito da sintomatologia, por ordem decrescente, os sintomas mais 

recorrentes foram: peso nas pernas (60,7%), dor (53,6%), inchaço (53,6%), picadas 

(28,6%), formigueiros (21,4%) e ardor (14,3%). 

 No que concerne ao agravamento dos sintomas, 67,9% afirmaram que pioravam 

após muito tempo em pé, 67,9% que agravavam com o calor e 60,7% que complicavam 

após passarem muito tempo em pé. 

 De forma a despistar uma possível causalidade entre a dor nas pernas com 

alguma lesão muscular latente, inquiri as pessoas se os sintomas nos membros 

inferiores melhoravam com a elevação das pernas (aumentando o fluxo venoso). Quase 

a totalidade dos participantes (89,3%) afirmaram que sim, melhoravam, enquanto 3 

participantes (10,7%) afirmaram que não.  

 No que diz respeito aos utentes diagnosticados, 13 (46,4%) utentes tinham sido 

diagnosticados previamente, enquanto 15 (53,6%) ainda não o tinham sido.  

 Sobre o tratamento dos inquiridos, 6 deles (21,4%) afirmaram não fazer qualquer 

tipo de tratamento, enquanto 22 (78,6%) faziam um ou mais dos tratamentos 

(venotrópicos orais, tópicos e meias de compressão). Em particular, a maior parte dos 

inquiridos tratados (16 utentes, que se traduz em 72,7% dos indivíduos em tratamento), 

afirmou fazer venotrópicos orais, metade deles (11) usavam um creme/gel de aplicação 

tópica para alívio sintomático e apenas 5 deles (22,7) optavam por usar o tratamento de 

compressão com meias.  

 Na pergunta que incidia sobre a adesão à terapêutica, metade dos questionados 

em tratamento (11) reiterou que o cumpria rigorosamente, 5 afirmou que o cumpria 
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muitas vezes (22,7%) e, ainda assim, uma grande parte admitiu que só o fazia em 

emergência (27,3%).  

 Questionando os utentes sobre a perceção da doença e se relacionavam os 

sintomas à IVC, 18 inquiridos responderam que sim, enquanto uma parte considerável 

(10, correspondentes a 35,7% da amostra) admitiu, ainda assim, não associar os 

sintomas a uma patologia.  

 Por fim, quando inquiridos sobre o impacto da doença na sua vida, a maior parte 

dos utentes admitiu que a IVC tinha um impacto moderadamente limitante – 16, ou seja, 

57,1%. Em contrapartida, 10 (35,7%) utentes afirmaram que a doença era pouco 

limitante, enquanto 2 (7,1%) utentes responderam que o impacto da doença era muito 

limitante. 

 Perante estes resultados, e mediante as queixas e desabafos dos utentes, dirigi 

o meu aconselhamento de forma a minimizar o impacto da doença aos utentes e aliviar 

os sintomas, usufruindo do meu contacto privilegiado com a população.  

 Assim, considerei relevantes alguns casos, entre eles o de duas senhoras, não 

diagnosticadas, não tratadas, com, pelo menos 3 sintomas, que agravavam com o calor, 

ao final do dia e após muito tempo em pé e sem perceção da relação entre os sintomas 

e a IVC. Perante esta situação, orientei o meu aconselhamento para a necessidade de 

efetuar o diagnóstico da doença e, até lá, recomendei, pelo menos, fazer um tratamento 

tópico para alívio sintomático.  

 Outras duas utentes, com diagnóstico já confirmado, confessaram, no 

questionário e a mim, não fazer qualquer tipo de tratamento. Mediante esta situação, 

alertei para o facto da importância do tratamento para evitar dor, cãibras, sensação de 

pernas pesadas e o inchaço inerente, confrontando-as com o risco de complicações 

futuras, como as úlceras venosas. Após o meu aconselhamento, as utentes 

concordaram e aceitaram em iniciar tratamento. 

 A todos os utentes que respondiam que só cumpriam o tratamento em 

emergência, reforcei a ideia de que, interrompendo o tratamento, a eficácia do mesmo 

seria muito limitada. Um utente informou-me que um dos fatores para tomar o venoativo 

oral apenas em emergência prendia-se com o custo do mesmo. Assim, recomendei-lhe 

um suplemento com uma composição idêntica, mas que lhe proporcionaria alguma 

vantagem financeira.  

 Finalmente, a todos os participantes no inquérito, reforcei a importância da 

prevenção da doença e dos seus sintomas, alertando para algumas medidas de 

prevenção simples de adotar, entre as quais: alternar a posição, fazer exercício físico 

(natação, ciclismo, marcha e ginástica), evitar lugares quentes, prevenir a obstipação e 
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excesso de peso, usar vestuário confortável e sapatos apropriados e massajar as 

pernas, no sentido ascendente.  

  

Tema 3: Cessação Tabágica 

 

3.1 Enquadramento 

 O tabagismo constitui um dos principais problemas de saúde pública da nossa 

sociedade, sendo uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas, mortalidade 

prematura e morbilidade e considerado uma epidemia global. Só na Europa, estima- se 

que fumar seja responsável por matar 70000 pessoas todos os anos, 50% dos 

fumadores morrem de forma prematura (em média, 14 anos mais cedo). A nível mundial, 

de acordo com a OMS, estima-se que até 2030, o tabaco provocará a morte de mais de 

8 milhões de pessoas por ano, caso se não se intensifiquem os esforços no combate ao 

tabagismo. [62] 

 Apesar de se ter alcançado progresso favorável no âmbito da cessação tabágica, 

a prevalência de fumadores, especialmente na UE é muito elevada: 26% da população 

geral e 29% da população jovem (15-24 anos) fumam.  [63] 

Nos EUA, estima-se que o tabaco cause 480000 mortes em cada ano, 

provocando mais mortes que o somatório de mortes inerentes às seguintes causas: VIH, 

abuso de drogas, abuso de álcool, acidentes em veículos e incêndios. [64] 

Em Portugal, a prevalência de consumidores de tabaco, com 15 ou mais anos, 

é de 20%. De acordo com estimativas para o ano de 2016, fumar contribuiu para a morte 

de mais de 11 000 pessoas residentes em Portugal. [65] 

Assim, é fundamental lutar contra esta problemática, tentando reduzir a nível 

global as mortes e doenças relacionadas com o consumo de produtos do tabaco, 

encontrando-se o farmacêutico numa posição privilegiada para assumir esse papel.  

 

3.2 Tabagismo e Saúde 

O fumo do tabaco contém numerosas substâncias consideradas carcinogénicas 

e co-carcinogénicas, tóxicas e mutagénicas, sendo rapidamente absorvidas. O aumento 

do risco de mortalidade e morbilidade é proporcional ao tempo e intensidade de 

exposição, não existindo um limiar seguro de exposição para o ser humano. Assim 

sendo, também os fumadores passivos se encontram em risco de vir a desenvolver 

doenças inerentes ao fumo do tabaco. [66,67]  

 Em 2016, de acordo com dados da DGS, o tabaco foi tido como responsável por 

46,4% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica, por 19,5% das mortes por 
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cancro, por 12,0% das mortes por infeções respiratórias do trato inferior, por 5,7% das 

mortes por doenças cérebro-cardiovasculares e por 2,4% das mortes por diabetes tipo 

1. Além disso, sabe-se que fumar agrava o risco de diabetes, hipercolesterolemia, de 

tuberculose e de cegueira, diminui a fertilidade e tem graves consequências para a 

saúde da mulher grávida, do feto e da criança. [65] 

Está provado cientificamente que o tabaco é um dos fatores causais de cancro 

da bexiga, pulmão, colorretal, esófago, rim, laringe, fígado, pâncreas, estômago, 

traqueia e brônquios. [64]  

A nível respiratório, as doenças provocadas pelo tabaco incluem DPOC (os 

fumadores têm uma probabilidade 12 a 13 vezes maior de morrer desta doença do que 

um não fumador), enfisema e bronquite crónica, além de agravar uma asma pré-

existente. [64] 

A nível cardiovascular, fumar está associado à ocorrência de eventos 

cardiovasculares como enfartes e doença coronária isquémica, além de aumentar a 

tensão arterial. [68] 

Em adição, o fumo do tabaco tem efeitos nocivos na saúde humana como tosse, 

catarro, voz mais grave, halitose, envelhecimento cutâneo, aparecimento de cáries e 

maior suscetibilidade a infeções respiratórias. [68] 

Por outro lado, sabe-se que, deixando de fumar, o risco de ocorrência de ataque 

cardíaco desce em grande escala ao final de 1 ano. Adicionalmente, em 2 a 5 anos após 

se deixar de fumar, o risco de enfarte diminui para um nível equiparável ao risco de um 

não fumador. Ao fim de cinco anos, o risco de cancro ao nível da cavidade oral, esófago 

e bexiga, desce para metade. Em relação ao cancro do pulmão, ao final de dez anos de 

cessação, o risco de morte desce para metade. [64] 

 

3.3 A nicotina e a dependência  

 A nicotina, um alcaloide volátil, é considerado o principal componente do tabaco 

responsável pela adição. A nicotina inalada do fumo do tabaco é rapidamente absorvida 

pelo aparelho respiratório, mucosa bucal e pele, apresentando uma elevada 

concentração no cérebro, estômago, rins e fígado. [68]  

 Poucos segundos após o início do ato de fumar, a nicotina absorvida mimetiza 

os efeitos da acetilcolina a nível do Sistema Nervoso Central, através da estimulação 

dos recetores muscarínicos nicotínicos em neurónios do sistema de recompensa 

mesolímbico do cérebro. Este sistema compreende neurónios dopaminérgicos da área 

tegumentar ventral e libertam dopamina em áreas envolvidas no processamento de 

informação, memória e emoções, como o nucleus accumbens, hipocampo, amígdala e 

córtex pré-frontal. O aumento dos níveis de dopamina neste sistema dá origem a efeitos 
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recompensadores, proporcionando sensação de bem-estar e calma. Assim, o fumador 

desenvolve rapidamente tolerância a esta sensação devido à dessensibilização dos 

recetores nicotínicos, sendo impelido a fumar cada vez mais. [69,70]  

 A sua dependência é caracterizada tanto pela persistência de um 

comportamento aditivo equiparável ao de consumo de drogas (utilização regular, 

consumo acima do desejado, dificuldade de controlo) como pelo surgimento de sintomas 

de abstinência após a cessação de administração, como ansiedade e stress. Durante o 

processo de adição, o número de recetores nicotínicos aumenta e quando o indivíduo 

tenta descontinuar a inalação, a atividade da acetilcolina aumenta de forma 

pronunciada, causando irritabilidade. [71] 

 Para além da dependência, a nicotina tem outros efeitos nocivos no organismo 

humano, entre os quais aumento da pressão arterial, aumento do consumo de oxigénio 

pelo miocárdio, aumento da coagulação sanguínea e da agregação plaquetária, indução 

de arritmias, enfraquecimento do sistema imunitário e vasoconstrição das artérias 

coronárias. [68] 

 

3.4 Cessação Tabágica 

A primeira linha de tratamento inclui a Terapêutica de Substituição Nicotínica, a 

Vareniclina e o Bupropiom. Estas opções devem ser recomendadas a todos os 

fumadores que queiram deixar de fumar, exceto quando contraindicados ou em 

populações específicas onde há insuficiente evidência de efetividade (grávidas, 

utilizadores de produtos de tabaco sem fumo, fumadores ocasionais e adolescentes). 

[72] 

 
3.4.1 Terapêutica de Substituição Nicotínica 

 A Terapêutica de Substituição Nicotínica (TSN) foi a primeira terapêutica cuja 

efetividade foi assegurada. Para além de reduzir os sintomas de privação, previne o 

aumento de peso que pode ocorrer com a cessação tabágica, ao mesmo tempo que 

providencia nicotina ao utilizador. [72] 

 Este tratamento é mais eficaz quando feito em regime de combinação, ou seja, 

quando se associa uma formulação de longa duração (sistema transdérmico) com uma 

formulação oral de curta duração, permitindo, assim, obter taxas de sucesso na 

cessação tabágica semelhantes às obtidas com vareniclina. [72,73] 

 Como precauções transversais a todos os tipos de formulação oral, destaca-se 

os doentes diabéticos (uma vez que a diminuição da nicotina induz a libertação de 

catecolaminas, as quais podem afetar o metabolismo dos hidratos de carbono), doentes 

com feocromocitoma e hipertiroidismo não controlado (dado que que a nicotina provoca 
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a libertação de catecolaminas, que podem desregular estas patologias) e pacientes com 

histórico de doenças gastrointestinais (porque a nicotina pode exacerbar os sintomas 

em doentes que sofrem de esofagite, úlceras gástricas ou pépticas). [74] 

 Em contrapartida, esta terapêutica está absolutamente contraindicada em 

pacientes que sofreram de ataque cardíaco ou AVC recentes, arritmias, angina instável 

ou agravada e angina de repouso. [74] 

  

3.4.1.1 Pastilhas/Gomas para mastigar de Nicotina 

 Estas formulações orais são compostas por elastómeros naturais ou sintéticos 

que contêm 2 ou 4 mg de nicotina. A nicotina é libertada em quantidade controlada ao 

ser mastigada, sendo absorvida através da mucosa bucal. O pico máximo de 

nicotinémia atinge-se 20 minutos após o início da mastigação, isto é, mais lentamente 

do que quando se fuma um cigarro. [72] 

Como efeitos adversos, destaca-se a flatulência, dispepsia, náuseas, soluços, 

lesões na garganta e boca, que costumam ser passageiros. [72,75] 

A posologia deve ser baseada no grau de dependência do fumador, mas não 

devem ser ultrapassados os 50 mg por dia. [72,75] 

As pastilhas devem ser calmamente mascadas, uma vez que a nicotina 

rapidamente libertada pode provocar irritação gástrica e esofágica, sendo deglutida e 

metabolizada rapidamente, perdendo a atividade. Assim, existe uma técnica, conhecida 

por “chew and park”, de forma a potenciar a efetividade: mastiga-se a goma lentamente 

até se sentir um sabor picante, momento em que deve ser alojada entre a gengiva e a 

bochecha, até o sabor desaparecer. Em seguida, inicia-se um novo ciclo de mastigação 

e assim sucessivamente, durante aproximadamente 30 minutos. De igual forma, 

bebidas ácidas como café e refrigerantes devem ser evitadas antes e durante o uso da 

pastilha, uma vez que reduzem o pH oral, ionizando a nicotina e diminuindo a sua 

absorção. [72,75] 

 

3.4.1.2 Comprimidos para chupar de nicotina 

Os comprimidos para chupar libertam nicotina de forma constante e uniforme ao 

serem chupados, não devendo ser mastigados nem deglutidos. Esta formulação reúne 

vantagens para doentes com problemas de mastigação, próteses dentárias ou 

problemas temporomandibulares. Os efeitos adversos mais frequentes são dor de 

cabeça, diarreia, azia, soluços e náuseas. Existem comprimidos para chupar doseados 

a 1.5, 2 e 4 mg de nicotina. [72]  

 Além destas formulações, existem comprimidos sublinguais de nicotina e um 

spray bocal (1 mg de nicotina por pulverização). [72] 
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3.4.1.3 Sistemas transdérmicos de nicotina 

Os sistemas transdérmicos de nicotina permitem um aporte contínuo e mais lento 

de nicotina, que é absorvida através da pele, libertando nicotina durante 16 ou 24 horas, 

atingindo a sua concentração máxima entre as 4 e as 8 horas após a colocação do 

adesivo. Os sistemas transdérmicos de nicotina de 24 horas apresentam-se em 

dosagens de 21 mg, 14 mg e 7 mg e os de 16 horas em dosagens de 25 mg, 15 mg e 

10 mg de nicotina. [72,76] 

 Ambos os sistemas são adequados e devem ser ajustados ao grau de 

dependência do fumador: caso este não fume durante a noite, dever-se-á optar pelo 

sistema de 16 horas, para que a libertação de nicotina não cause alterações do sono e 

insónia; caso o paciente fume durante a noite ou imediatamente após acordar, dever-

se-á escolher os de 24 horas (no entanto, caso os sistemas provoquem insónias, deve-

se alterar para os de 16 horas de forma a não perturbar o sono). [72,76] 

 O local de aplicação deve ser diferente todos os dias para evitar ou reduzir 

efeitos adversos locais, como reações alérgicas. De igual forma, a posologia e o regime 

de tratamento deve ser adequando consoante o grau de dependência e /ou peso do 

utente. [72,76] 

 

3.4.2. Vareniclina 

A sua eficácia na cessação tabágica resulta da atividade agonista parcial da 

vareniclina nos recetores nicotínicos α4β2, nos quais a sua ligação produz um efeito 

suficiente para aliviar os sintomas de desejo e abstinência (atividade agonista) e 

simultaneamente resulta na redução dos efeitos compensatórios e de reforço do tabaco, 

pela prevenção da ligação da nicotina aos recetores α4β2 (atividade antagonista). 

[72,77] 

Como efeitos adversos, apontam-se as náuseas, insónia e sonhos anormais 

(diminuem ao longo do tempo e utilização). [78] 

Devido ao facto de poder causar tonturas, sonolência e perda transitória de 

consciência, pode influenciar a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. Para além 

disso, em doentes com compromisso renal grave, deve-se proceder a um ajuste 

posológico, sendo a dose recomendada 1 mg uma vez por dia (não é necessário o ajuste 

de dose para doentes com compromisso hepático). [78] 

A dose recomendada de vareniclina é de 0,5 mg uma vez por dia durante 3 dias, 

depois 0,5 mg 2 vezes por dia durante 4 dias e depois 1 mg 2 vezes por dia durante o 

restante ciclo de 12 semanas.  A titulação da dose de vareniclina minimiza os efeitos 

colaterais gastrointestinais (tomar com alimentos também ajuda). Pode considerar-se 
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um período de tratamento adicional de 12 semanas com 1 mg, 2 vezes por dia para a 

manutenção da abstinência. [72,78] 

 

3.4.3. Bupropiom  

O bupropiom mostrou ser eficaz e bem tolerado no uso da cessação tabágica. 

Foi a primeira alternativa à TSN. Esta molécula atua através da inibição do uptake pré-

sináptico de dopamina e noradrenalina em áreas específicas do cérebro, com a mínima 

interferência na serotonina. [72] 

O bupropiom é considerado seguro em doentes com DCV estável e DPOC. 

Outros estudos também sugerem que é seguro em fumadores hospitalizados por EAM. 

[72] 

Os efeitos adversos mais comuns são insónia, cefaleias, náuseas e xerostomia; 

no entanto, estima-se que o risco de convulsões em doentes que tomam bupropiom seja 

de 0,1%, daí ser contraindicado neste grupo. [79] 

A dose recomendada de é de 150 mg por dia durante 3 dias e depois 150 mg 2 

vezes por dia vezes por dia (num tratamento total de 12 semanas). [79] 

 

3.5 O projeto 

Também durante o início da etapa de atendimento ao público na FB, surgiram 

muitas dúvidas na questão de aconselhar os doentes acerca do melhor método de 

deixarem de fumar. Daí, surgiu a necessidade de optar por uma abordagem mais 

aprofundada ao assunto, uma vez que durante os cinco anos do MICF, poucas foram 

as situações em que tivéssemos abordado esta importante temática, na sua vertente 

científica e mais prática.  

Por isso, de forma a poder ajudar os utentes ao mesmo tempo que fazia uma 

pesquisa bibliográfica sobre o assunto, realizou-se uma Sessão de Esclarecimento 

sobre Cessação Tabágica (Anexo IV).  

Esta sessão foi mais vocacionada para a equipa da FB, uma vez que, até para 

um profissional de saúde como um farmacêutico, dada a variedade de opções 

terapêuticas, torna-se difícil, por vezes, aconselhar e direcionar uma determinada opção 

terapêutica. Assim, a apresentação surge no sentido de sumarizar todas as opções 

farmacológicas para a cessação tabágica, contemplando as formulações, farmacologia, 

modo de atuação, posologia, cuidados, contraindicações, efeitos adversos e alguns 

casos especiais.  

Deste modo, elaborei uma apresentação, que foi ministrada à equipa da farmácia 

numa tarde (foram efetuados turnos, de forma a que toda a gente pudesse assistir, 

enquanto os colegas estavam a atender utentes). Durante a minha exposição, surgiram 
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algumas dúvidas, quer da minha parte, quer da parte dos colegas farmacêuticos, que 

foram sendo esclarecidas conforme íamos prosseguindo. Também durante a sessão, 

fomos comentando a eficácia terapêutica de cada opção terapêutica na população de 

utentes da FB, comparando com o que estava descrito na literatura: em título de 

exemplo, um grupo de professores que fez terapêutica com Champix® e cuja eficácia 

demonstrou ser 100%. 

Em particular, focalizei a minha apresentação em alguns detalhes mais 

específicos sobre cada possibilidade terapêutica. A título de exemplo, mencionei 

algumas advertências sobre as pastilhas de mascar de nicotina (muito importantes de 

serem referidas no ato da dispensa), principais efeitos adversos de cada grupo 

farmacológico e formas de os atenuar (que podem ser motivo de abandono da terapia) 

e reuní informação sobre alguns grupos específicos de fumadores, adequando as 

melhores opções terapêuticas para cada caso (por exemplo, grávidas, doentes 

cardíacos, doentes com histórico de convulsões…).  Estas informações mais 

específicas foram muito bem recebidas pelos colegas, agradecendo a transmissão de 

informação para, num futuro, poderem efetuar um aconselhamento mais personalizado 

e detalhado. 

Em suma, este projeto revelou ser muito frutífero, porque possibilitou que 

aprofundasse o meu conhecimento sobre esta temática, ao mesmo tempo que trocava 

informação e partilha de experiências com os colegas da FB, mais experientes no 

assunto. 
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Anexo I: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

Atividades abril maio junho julho 

Receção de encomendas     

Armazenamento     

Atendimento ao balcão     

Controlo dos prazos de validade     

Determinação de parâmetros 

bioquímicos e pressão arterial 

    

Formações     

Projeto 1 – Vitamina D     

Projeto 2 – IVC     

Projeto 3 – Cessação tabágica     
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Anexo II: Panfleto Informativo sobre a Vitamina D 
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Anexo III: Questionário sobre Insuficiência Venosa 
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Anexo IV: Resultados do Questionário sobre Insuficiência Venosa 
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Anexo V: Apresentação sobre Cessação Tabágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

   



55 
 

 

  



56 
 

  



57 
 

  



58 
 

  



59 
 

  



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Universitário Virgen Macarena, Sevilha, Espanha 
 

 

2018-2019 

Vasco Dias Teixeira
 



ii 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Hospital Universitário Virgen Macarena 

 

14 de janeiro de 2019 a 15 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Filipa Marinho Guedes 

Vasco Dias Teixeira 

 

Orientador: Úrsula Baños Roldan 

 

Setembro de 2019



iii 
 

Declaração de Integridade 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado 

previamente noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As 

referências a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam 

escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente 

indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de 

referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio 

constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 4 de setembro de 2019 

Vasco Dias Teixeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

Agradecimentos 

 

Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a oportunidade de podermos 

participar num programa tão enriquecedor e life-changing quanto o Erasmus. Se na 

altura de partir para Sevilha as incertezas nos assolaram, hoje, na hora do regresso, a 

única certeza que temos é que queremos voltar a esta cidade e a este ambiente tão 

magnífico. 

Assim, esta experiência nunca teria acontecido sem a ajuda da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto e da Reitoria da Universidade do Porto, 

nomeadamente do Gabinete de Relações Internacionais. Um obrigado pela ajuda em 

toda a logística inerente ao processo. 

À pessoa que tornou possível este Erasmus, a Dra. Úrsula Baños Roldan por 

nos ter dado o aval de que precisávamos para avançar, por nos ter recebido de braços 

abertos e por ter sido a nossa tutora nesta jornada, um muitíssimo obrigado por ter 

confiado em dois alunos portugueses que foram recebidos de forma exemplar num 

hospital sem histórico de alunos de Erasmus. Ao Dr. Miguel Ángel Calleja, chefe dos 

Serviços Farmacêuticos, agradecemos a oportunidade de estagiar num hospital com tão 

boa reputação a nível do serviço de saúde quer andaluz, quer espanhol. Queremos 

agradecer também ao Dr. Santiago Sandoval por nos ter recebido no primeiro dia, por 

nos ter ajudado no nosso plano de rotação, pela infinita paciência e por nos ter ensinado 

tanto. Ao Dr. Manuel Camean, por nos ter recebido de braços abertos e por tudo o que 

nos ensinou no âmbito da Farmacotecnia, com tanto carinho e simpatia. À Diana 

Guarido, ao “Fran”, ao Vicente às enfermeiras Maria Luísa e à Carmen, por nos terem 

tratado como família, por todo o humor, simpatia e boa-vontade, por todo o carinho e 

por toda a amizade. À Dra. Marisa Moya, um obrigado não chega para agradecer o quão 

acarinhados nos fez sentir durante a nossa estadia no hospital, por ter confiado nas 

nossas capacidades, por todo o conhecimento que nos transmitiu e por todo o 

companheirismo e simpatia que perdurou. Ao Dr. Jose Antonio Marcos, pela confiança, 

simpatia e partilha de conhecimento. À Dra. Lola Guerrero, pela simpatia, confiança, 

autonomia, carinho e por ter reconhecido prontamente o nosso valor. Aos farmacêuticos 

residentes, Dra. Cristina Martin e Luisa Lopez, agradecemos terem-se mostrado 

disponíveis desde o início para ajudar no que precisássemos, pela simpatia, 

companheirismo e espírito de iniciativa. A todos os outros farmacêuticos (Lorena 

Jiménez, Dolores, António, Jose Antonio, Juanes), obrigado pelos ensinamentos e pela 

simpatia. Aos restantes profissionais do Serviço (Antonio e Amina, María del Mar, Trini, 

Tere, Maria Estefania, Dra. Pilar Retamar) agradecemos a simpatia e a inclusão. 



v 
 

De igual modo, agradecemos aos colegas de estágio, que, entretanto, se 

tornaram amigos (em especial à Aliseda, Iván e Lidia) pelo companheirismo, pela ajuda, 

pela boa-disposição e por terem feito de Sevilha a nossa casa durante 3 meses. 

Ao Jorge Julião, o nosso amigo de todas as horas, que estando em Erasmus, 

mesmo a 600 km de distância, esteve sempre lá para partilharmos os nossos medos, 

conquistas, por todas as viagens e aventuras que fizemos e por ter embarcado nesta 

jornada fantástica connosco. 

À nossa família, por ter estado sempre lá, por todas as palavras de carinho, por 

todas as videochamadas para matar saudades. Nunca poderíamos ter estado tão perto 

mesmo a 500 km de distância. 

Por último, mas não menos importante, aos nossos amigos que ficaram e aos 

outros que também ingressaram no programa Erasmus, por nos terem apoiado e 

incentivado a viver esta grande aventura. 

É já com uma enorme nostalgia que escrevemos e recordamos estes curtos 

mas intensos três meses. Ainda que no castelhano o “termo” saudade não exista, não 

há palavra que descreve tão bem aquilo que vamos sentir destas pessoas fantásticas, 

dos lugares emblemáticos que visitamos, dos sabores, dos cheiros, das cores de 

Sevilha, das fotografias eternizadas na memória e no coração, enfim, deste processo 

de auto-descoberta. De regresso à nossa cidade, o Porto, temos a certeza que uma 

parte de nós ficou em Sevilha, aguardando ansiosamente o dia em que voltemos a 

encontrar-nos com essa nossa parte. “No me han dejado”. 

  



vi 
 

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 

Figura 1 - Hospital Universitario Virgen Macarena 
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categorizadas segundo o risco e elaboradas segundo a Farmacopeia Espanhola. 

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 
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farmacodinâmicos e farmacocinéticos de uma substância ativa, a fim de se perceber a 

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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Anexo VI – Turnómetro 
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Anexo VIII – Exemplo de ume prescrição de um paciente do Hospital de 

Dia, pendente de validação. 
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Anexo IX – Exemplo de paciente com terapia BGC 
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