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Resumo 

O presente relatório contém descritas as atividades realizadas e desenvolvidas ao longo 

do estágio profissional em Farmácia Comunitária, no âmbito da unidade Estágio Curricular do 

mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Constitui a etapa final do curso e é neste 

momento que temos a oportunidade de aplicar os conhecimentos técnico-científicos adquiridos 

ao longo dos últimos 5 anos. É, também, a fase em que nos confrontamos com os nossos medos, 

deparamo-nos com inúmeras dificuldades e, muitas vezes, duvidamos daquilo que sabemos. No 

final, tudo faz parte da aprendizagem e preparação para o futuro. Com o estágio compreendemos 

a importância de trabalhar em equipa, de colocar e esclarecer dúvidas para podermos crescer 

não só enquanto profissionais de saúde, mas também como pessoas. Na farmácia, o papel do 

farmacêutico torna-se relevante no que respeita à continuidade dos cuidados prestados. Por isso, 

compreendi a importância de estabelecer uma boa relação farmacêutico-utente, permitindo por 

um lado, que este confie no nosso trabalho como profissionais de saúde e, por outro, uma maior 

abertura para o aconselhamento e alertas quanto ao correto uso do medicamento.  

Através deste relatório descrevo, numa primeira parte, a realidade da farmácia 

relativamente ao funcionamento, organização, gestão e dispensa de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos. Adicionalmente, discrimino os serviços de saúde disponibilizados ao 

público, sendo que alguns deles foram entregues à minha responsabilidade durante o estágio.  

Na segunda parte, apresento os projetos desenvolvidos por mim no âmbito do estágio 

curricular, realizados com recurso a uma forte base científica. O primeiro projeto, relativamente à 

‘’Doença Celíaca’’, apresenta uma vertente mais informativa, uma vez que, a meu ver, é um 

assunto pouco abordado na sociedade, embora existam várias pessoas afetadas. Os utentes 

revelaram-se bastante curiosos em conhecer o tema. De seguida, realizei um rastreio 

cardiovascular, em função de algumas preocupações e desabafos por parte dos doentes 

relativamente ao estado de saúde, avaliando também a adesão à terapêutica destinada aos 

parâmetros a analisar. Apesar dos participantes, de uma maneira geral, demonstrarem uma 

grande preocupação com a saúde, alguns apresentavam parâmetros com valores acima do 

normal, sendo, por vezes, uma consequência da má adesão à terapêutica recomendada.  

Adicionalmente, abordei um assunto que considero de extrema importância, a Higiene Oral. A 

minha apresentação foi dirigida ao público mais jovem, uma vez que, as crianças são um grupo 

bastante afetado por uma má Saúde Oral. Foi uma sessão interativa e as crianças demonstraram 

conhecimento e interesse pelo tema, o que me deixou muito satisfeita.  Por fim, como a farmácia 

se encontra num local próximo da zona balnear, decidi esclarecer os riscos que a exposição solar 

acarreta para a nossa pele e os cuidados básicos a ter para a proteger. Dado que grande parte 

dos utentes demonstra elevada preocupação com a saúde da sua pele, este projeto foi muito bem 

recebido por estes. Na generalidade, todos os projetos desenvolvidos cumpriram com os objetivos 

propostos, permitindo instruir os utentes, dinamizar as atividades na farmácia e, finalmente, 

cultivar/aumentar os meus conhecimentos teóricos relativamente às temáticas abordadas. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Nacional 

1. Introdução  

No âmbito da Unidade Estágio Curricular, inserida no plano oficial de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas realizei o meu estágio na Farmácia Nacional (FN). O 

mesmo teve início a dia 29 de Abril e término a 29 de Julho de 2019 (3 meses), sob a orientação 

do Dr. Ricardo Rodrigues.  

Sendo, normalmente, a farmácia comunitária o local ao qual o utente se dirige em primeira 

instância, o farmacêutico tem um papel de extrema importância no aconselhamento e 

acompanhamento, no caso de patologias que necessitem de monitorização.  Apresenta também 

um papel ativo na dispensa da medicação e na transmissão da informação referente a esta e 

outros assuntos relacionados com a saúde, recorrendo sempre a um discurso percetível e 

adequado ao tipo de utente para captar a atenção e garantir a compreensão do mesmo, evitando, 

assim, possíveis falhas aquando a toma da medicação. Considerando estes fatores, o 

farmacêutico assume, desta forma, uma importante posição na sociedade, no que respeita à 

prevenção e promoção da saúde.  

     Durante estes 3 meses, tive a oportunidade de exercer várias atividades inerentes à farmácia 

comunitária que permitiram não só aplicar conhecimentos adquiridos até à data, mas também 

reforçar a minha aprendizagem e obter melhorias quer a nível prático, quer teórico. 

      O cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio é apresentado na tabela 1. 
 

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio curricular 

Atividades realizadas Maio Junho Julho 

Receção e armazenamento de encomendas    

Gestão de devoluções e reclamações    

Controlo de prazos de validade    

Serviços farmacêuticos    

Receituário e faturação    

Atendimento ao público    

Projetos  

Doença Celíaca    

Rastreio cardiovascular    

‘’Efeitos da radiação solar na nossa pele’’    

‘’Higiene oral para crianças’’    
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2. Farmácia Nacional 

2.1. Localização da Farmácia e relação com as características gerais dos 

utentes  

A FN iniciou a sua atividade no ano 1938. Localizada na Rua Senhora da Luz, porta nº 156, 

Foz do Douro, esta farmácia encontra-se numa das zonas mais turísticas da cidade o que lhe 

confere um diversificado leque de utentes. Atualmente, a FN pertence à Associação de Farmácias 

de Portugal (AFP).  

No decorrer do estágio, tive a possibilidade de contactar com clientes habituais, cuja maioria 

são residentes daquela área e correspondem a uma faixa etária mais avançada, exigindo, da 

minha parte, a adaptação de um discurso mais simples e objetivo. Existe uma forte relação de 

cuidado e confiança entre a farmácia e estes clientes, sendo que muitos deles sentem-se num 

ambiente familiar, o que torna a farmácia o primeiro lugar ao qual recorrem para esclarecer 

dúvidas ou obter recomendações. Por outro lado, os turistas correspondem a uma percentagem 

bastante significativa de clientes, cujo consumo foi principalmente direcionado para os protetores 

solares e outros cuidados de pele, produtos de higiene oral e tratamento de problemas 

gastrointestinais. A experiência de fazer o atendimento em línguas diferentes permitiu quebrar 

algumas barreiras e aumentar a confiança para os restantes atendimentos ao público.  

2.2. Horário de funcionamento 

Relativamente ao período de funcionamento, a FN está aberta das 9h às 19.30h em dias úteis 

(segunda a sexta.  Ao fim de semana, está aberta ao sábado no horário das 9h às 13h, encerrando 

aos domingos e feriados. Em dias de serviço permanente, encontra-se aberta durante 24 horas. 

O meu horário de estágio contemplou as 35 horas semanais propostas pela Comissão de 

Estágios da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  Assim, inicialmente cumpri o 

horário das 10h às 18h passando, numa fase posterior, para o intervalo das 9h00 até as 17h00. 

A hora de almoço foi, por minha opção, das 13h às 14h. No dia 1 de Julho, estive presente no 

serviço permanente durante algumas horas, para observar os procedimentos realizados durante 

este serviço. 

2.3. Recursos Humanos  

Atualmente, a direção técnica está a cargo do Dr. Ricardo Rodrigues. A apoiar a direção 

técnica da farmácia está a Dra. Tânia Machado, como farmacêutica substituta, e os técnicos de 

farmácia Nuno Sousa e Cristina Silva.  

É uma equipa simpática, animada, sólida, experiente e profissional. Sempre se mostrou 

disponível para esclarecer as minhas dúvidas e empenhada em ajudar no meu crescimento 

intelectual e prático, e a conhecer todos os procedimentos essenciais ao funcionamento da 

farmácia. Esta dinâmica reflete-se também na boa relação que estabelecem com os utentes, 

sendo suportada pela confiança que estes depositam na equipa.  
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2.4. Fontes de Informação e Documentação Científica 

Segundo o manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, as 

farmácias devem disponibilizar fontes de informação obrigatórias e atualizadas nas suas 

instalações2. Na FN encontram-se disponíveis, em suporte de papel, o Prontuário Terapêutico, 

Índice Nacional Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português. 

Sempre que necessário, a equipa da FN recorre à pesquisa online, no site da Autoridade Nacional 

de Medicamentos e Produtos de Saúde (INFARMED), onde a informação relativa ao medicamente 

está facilmente acessível. Adicionalmente, no início do estágio, tive a oportunidade de ler 

protocolos de aconselhamento para diversas patologias, disponibilizados pelo Dr. Ricardo, de 

grande utilidade para o momento do atendimento.  

2.5. Instalações e equipamentos 

Segundo o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, é um dever atribuído às 

farmácias apresentar instalações adequadas por forma a garantir a segurança, conservação e 

preparação de medicamentos. Devem também permitir o acesso facilitado, a comodidade e 

privacidade dos utentes1. A Farmácia Nacional cumpre os requisitos estipulados pela legislação 

em vigor, assim como as orientações referentes às Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia 

Comunitária2.  

2.5.1. Espaço exterior 

No seguimento das normas estipuladas pela INFARMED relativamente às infraestruturas das 

farmácias, na fachada principal da FN está presente a designação de “Farmácia” seguida do 

respetivo nome e sinalizada com o característico símbolo da cruz verde luminosa, a qual anuncia 

os serviços disponibilizados e outras informações relevantes. O nome do diretor técnico, o horário 

de funcionamento da FN e o calendário dos turnos das farmácias em regime de serviço 

permanente com a informação da localização e contacto destas, encontram-se redigidos de forma 

bastante percetível e direcionados para o exterior da farmácia. Para além disto, de acordo com 

campanhas em vigor, apresenta algumas montras alusivas a produtos promocionais. O acesso à 

FN é possível apenas por uma única entrada, através de um pequeno degrau, ao qual pode ser 

adicionado uma rampa de forma a facilitar o acesso a todos os utentes, incluindo os de mobilidade 

reduzida, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Logo à entrada, a farmácia possui um 

postigo utilizado unicamente nos atendimentos noturnos durante o serviço permanente. 

2.5.2. Espaço Interior  

O espaço físico interior da farmácia pode ser dividido em duas partes: back office e front office. 

O back office é constituído por uma área de armazenamento, pelo gabinete da direção técnica, 

um gabinete de atendimento personalizado (utilizado principalmente para a prestação de serviços 

farmacêuticos de forma individualizada, como é o caso da medição da Glicémia e do Colesterol 

Total, e onde também decorrem os serviços de Nutrição e Podologia), uma zona de receção e 

conferência de encomendas, e também local de armazenamento dos produtos termolábeis, uma 
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zona de conferência de receituário (onde se encontram as fontes de informação obrigatórias, bem 

como bibliografia complementar e documentos úteis ao funcionamento da farmácia), uma cozinha 

e instalação sanitária para os colaboradores da farmácia.  De acordo com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, existe um local próprio que apresenta uma bancada 

de trabalho e todo o equipamento mínimo obrigatório, destinado à reconstituição de alguns 

medicamentos, nomeadamente medicamentos de preparação extemporânea.2 

Relativamente à zona de atendimento ao público, ou seja, no front office, esta é composta por 

um balcão com 3 postos de atendimento individualizados. Atrás do balcão encontram-se os 

expositores dos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), geralmente os mais 

requisitados pelos utentes, produtos sazonais. Para além disso, estão expostos os medicamentos 

de uso veterinário, produtos de puericultura, produtos dietéticos e suplementos alimentares e 

Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC). De acesso facilitado para os utentes ficam 

expostos os produtos de dermocosmética, incluindo as linhas de protetores solares, e ainda 

produtos de higiene oral. Existe também dois conjuntos de gavetas e prateleiras reservadas a 

outros produtos de saúde, sazonais ou não, como pensos rápidos, compressas e também 

medicação mais comummente solicitada. Junto à porta de entrada, está presente uma balança 

que permite determinar o peso e a altura e um tensiómetro, onde os utentes podem fazer a 

medição autonomamente.  

3. Gestão da Farmácia 

3.1. Sistema informático 

O software de gestão de farmácia utilizado é o SPharm®, desenvolvido pelo Grupo Sier. O 

modo de funcionamento está orientado para aumentar a produtividade dos colaboradores, 

minimizar a ocorrência de erros humanos e o tempo de trabalho, dada a sua utilização 

extremamente fácil e intuitiva. Adicionalmente, disponibiliza informação técnico-científica 

atualizada, quer do sector farmacêutico quer dos medicamentos, emite mensagens de alerta 

sobre interações medicamentosas ou associações que são favoráveis no momento da dispensa, 

assim como dá informação sobre as alternativas terapêuticas e produtos que existem em maior 

quantidade. Permite associar a ficha de Cartão Cliente da FN, a qual acumula pontos até ser 

atingido um determinado patamar, necessário para a obtenção de descontos na compra de 

produtos com IVA a 23%. Adicionalmente, facilita o acompanhamento farmacoterapêutico dos 

utentes, pois permite o acesso rápido aos dados destes, bem como aos produtos de 

saúde/medicamentos que costuma comprar. É também através do SPharm® que se realiza a 

programação e gestão de encomendas, as devoluções a fornecedores, o controlo de stocks, a 

consulta de gráficos com estatísticas de vendas e a emissão de faturação a entidades3. 

A manutenção de um contacto diário com o SPharm® permitiu conhecer e adaptar-me 

facilmente a este sistema. Como referido, é um sistema bastante simplificado que visa facilitar as 

tarefas habituais na farmácia. 
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3.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma das atividades de maior relevância ao nível da farmácia comunitária 

dado que, por um lado, as necessidades dos utentes devem ser supridas e, por outro, o excesso 

ou rutura de stock devem ser evitados. Assim, este processo prossupõe o equilíbrio entre as 

necessidades do público e aquilo que é rentável para a farmácia. Este equilíbrio é gerido 

atendendo a vários critérios, tais como, a rotatividade do produto, hábitos de prescrição médica, 

preferência dos utentes habituais, sazonalidade dos produtos e também dependendo das 

condições comerciais dos fornecedores como, por exemplo, condições de pagamento especiais, 

descontos e bónus. O controlo dos produtos é feito através de um stock mínimo e um máximo 

previamente estipulado para cada produto. Assim que o stock mínimo é atingido, é 

automaticamente gerada uma encomenda com a sugestão da quantidade necessária para atingir 

o stock máximo. Posteriormente, a encomenda é devidamente verificada antes de ser enviada 

para o fornecedor. 

No decorrer do estágio assisti a várias situações nas quais ocorria o ajuste de stocks, em 

função de alguns critérios anteriormente referidos. Também me foi possibilitado editar fichas de 

produtos, maioritariamente, produtos novos na farmácia, estabelecendo os respetivos stocks 

mínimo e máximo.  

3.3. Gestão de encomendas e aprovisionamento 

3.3.1. Encomendas a distribuidores grossitas 

Na FN, a obtenção dos produtos é realizada, sobretudo, através das seguintes cooperativas: 

Grupo Cooprofar-Medlog®, o principal fornecedor, PLURAL – Cooperativa Farmacêutica, CRL® e 

Alliance Healthcare®.  

Diariamente, a farmácia recebe as encomendas por parte da manhã e pela tarde. Existem 

diferentes tipos de encomendas: diária, dos produtos esgotados, as diretas (ao laboratório) e 

realizadas pelo sistema da Via Verde do Medicamento (VVM). As encomendas diárias são 

realizadas, por norma, duas vezes por dia: no final do turno da manhã e ao final do turno da tarde. 

Através do programa informático é gerada de forma automática uma encomenda em função dos 

produtos vendidos desde a última encomenda realizada, atendendo ao stock mínimo desses. 

Após a verificação pelo responsável, a encomenda é comunicada ao fornecedor 

informaticamente. Adicionalmente, a encomenda dos produtos esgotados é também gerada de 

forma automática e encaminhada para os diferentes fornecedores, de forma rotativa. Alguns 

produtos são encomendados através do gadget, uma aplicação para o computador, sendo dirigida 

para a Cooprofar-Medlog®, ou pelo site respetivo das restantes cooperativas. Estas plataformas 

para além de permitirem gerar a encomenda, conferem informações relativas à disponibilidade do 

produto no fornecedor e o seu preço de venda para a farmácia e ao público no caso dos 

medicamentos sujeitos a receita médica. 
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As encomendas que são realizadas diretamente ao laboratório conferem vantagens 

económicas à farmácia e, adicionalmente, permitem o acesso a campanhas, nomeadamente, nos 

produtos de dermocosmética e alguns de venda livre. Para além disso, existe alguns produtos 

que apenas são obtidos através de encomendas diretas ao fornecedor. Finalmente, as 

encomendas geradas através do sistema VVM são realizadas, pontualmente, para aquisição de 

medicamentos que se encontram abrangidos por este sistema, perante uma receita médica válida, 

a um fornecedor aderente.  

Durante o estágio, tive oportunidade de realizar encomendas pontuais, durante o atendimento 

e, sempre que tive oportunidade, observei a elaboração de encomendas diárias. 

3.3.2. Receção e conferência de encomendas e marcação de preços 

A receção e conferência de encomendas ficaram da minha responsabilidade durante grande 

parte do estágio. É, a meu ver, uma das principais atividades na farmácia comunitária e, para 

mim, foi essencial na fase inicial do estágio pois permitiu-me contactar diretamente com os 

diversos produtos existentes na farmácia. Desta forma, pude começar a fazer a associação dos 

nomes comerciais com as substâncias ativas, conhecer as diferentes dosagens existentes no 

mercado e investigar sobre a atividade terapêutica de alguns fármacos. 

As encomendas chegam à zona de receção em caixotes de transporte, acompanhadas pela 

fatura original e um duplicado. Estes documentos apresentam a informação relativa à encomenda, 

nomeadamente, a identidade do fornecedor, o número da fatura, o armazém onde os produtos 

são adquiridos, a identificação destes (nome e Código Nacional do Produto (CNP)), a quantidade 

pedida, a faturada e a enviada, o preço de venda ao armazenista (PVA), o preço de venda à 

farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP), o valor do imposto de valor acrescentado 

(IVA), os descontos exercidos, as bonificações e o valor total a faturar. 

No início da receção é necessário ter em especial atenção aos produtos termolábeis, de forma 

a não quebrar a cadeia de frio: anota-se a validade do produto e este é, de imediato, colocado no 

frigorífico. Para dar entrada de uma encomenda, inicialmente procurava a correspondência entre 

a fatura recebida e a encomenda gerada no sistema informático, importando-a caso exista. A 

notificação dos produtos recebidos ocorre através da introdução CNP, por leitura do código de 

barras ou manualmente, sendo sempre necessário verificar também o prazo de validade, o PVF 

e o PVP. A verificação do PVP é realizada sempre que os produtos apresentem preço indicado 

na cartonagem (PIC), ou seja, nos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM). Por outro 

lado, no caso dos produtos de venda livre, o PVP é determinado de acordo com o PVF, aplicando 

a margem da farmácia, tendo em conta determinados fatores, nomeadamente, o IVA. 

No final, após todas as verificações necessárias, o preço obtido deve corresponder ao valor 

total registado na fatura e, caso se encontre tudo conforme a receção de encomenda termina e 

as faturas são arquivadas. As etiquetas para os produtos de venda livre (PVL) são impressas 

posteriormente, uma vez que esta atividade é de caráter obrigatório, de acordo com a Lei n.º 

25/2011 de 16 de Junho4. Estas devem ser devidamente colocadas na embalagem de forma a 
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não ocultar o lote, prazo de validade, código de barras (no caso da dermocosmética) e outras 

informações relevantes como posologia e contraindicações. Casos em que sejam identificadas 

inconformidades, como produtos danificados ou inexistência de produto faturados, são reportadas 

ao fornecedor, o qual procede ao envio de um novo produto ou emissão de uma nota de crédito. 

Por norma, os fornecedores quinzenalmente ou mensalmente enviam um resumo das faturas. 

Posteriormente, verifica-se a conformidade entre o número da fatura e o valor monetário. Dada a 

verificação, as faturas devidamente identificadas com os meses e o ano correspondente, são 

guardadas em caixas e armazenadas por 10 anos.   

3.3.3. Armazenamento dos produtos 

Depois de rececionar as encomendas e marcar os PVL, é necessário proceder ao 

armazenamento dos produtos farmacêuticos, mantendo a organização da farmácia e de forma a 

facilitar o acesso a estes quando solicitados. Esta atividade fez parte da minha rotina diária na FN 

e foi bastante importante para mim pois, permitiu conhecer a logística de armazenamento dos 

produtos existentes, otimizando o meu tempo de atendimento no balcão. Por norma, os produtos 

farmacêuticos são armazenados de acordo com a forma farmacêutica e são dispostos por ordem 

alfabética. No caso dos medicamentos genéricos, estes são ordenados atendendo à 

Denominação Comum Internacional (DCI). A nível organizacional, os medicamentos são 

guardados de acordo com o princípio First Expire First Out (FEFO), ou seja, produtos de menor 

prazo de validade são os primeiros a ser dispensados. Estas regras são estabelecidas para todos 

MSRM ou Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e para os PVL. Relativamente 

aos produtos que se encontram dispostos na zona de atendimento, são apenas submetidos à 

regra FEFO e First In First Out (FIFO), isto significa que os primeiros produtos que são 

rececionados devem ser os primeiros a ser dispensados. 

De acordo com o estipulado pelas Boas Práticas De Farmácia Comunitária, o armazenamento 

é feito em condições de temperatura e humidade relativa controladas através de 

termohigrómetros, garantindo, assim a estabilidade e conservação dos produtos farmacêuticos. A 

temperatura deve ser inferior a 25ºC e os valores de humidade relativa inferior a 60%. Os produtos 

termolábeis devem ser conservados a temperatura compreendida entre os 2 e 8ºC. Estas 

condições dever ser registadas semanalmente. 2 

3.3.4. Gestão de devoluções e reclamações 

Existem inúmeros motivos que podem justificar a devolução de produtos a fornecedores, como 

por exemplo, o caso de embalagens danificadas, produtos com prazo de validade próximo, erros 

de encomenda, recolha de lotes do mercado (quer por ordem do INFARMED quer por outras 

entidades), entre outros. 

A devolução é realizada informaticamente através SPharm®, no menu “Devolução a 

Fornecedores”, onde se gera uma “Nota de devolução”. Para isso, é necessário, inicialmente, 

selecionar o fornecedor, introduzir o número da encomenda, selecionar o produto a devolver, 
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verificar quantidade e o PVF e adicionar o motivo da devolução. Finalmente, são emitidas três 

“Guias de devolução” (original, duplicado e triplicado), que devem ser devidamente carimbados e 

assinados. As guias, original e o duplicado, são colocados juntamente com o produto a devolver 

nas caixas que serão recolhidas pelo fornecedor. O triplicado é arquivado na farmácia para mais 

tarde ser efetuada a sua regularização. No entanto, as notas de devolução podem ou não ser 

aceites pelos fornecedores. No caso destas serem aceites, por norma, o fornecedor credita o valor 

à farmácia ou, em situações como prazo de validade expirado, pode ser realizada a troca por um 

novo produto. Por outro lado, em caso de não serem aceites, os produtos voltam novamente à 

farmácia e são integrados nas quebras do ano, representando prejuízo. 

Durante o meu estágio realizei vários pedidos de devolução, maioritariamente pelo motivo 

‘’pedido por engano’’, mas também por expiração do prazo de validade. 

Relativamente às reclamações, estas são realizadas quando, por exemplo, são faturados 

produtos que não são enviados, é enviado um produto e faturado outro ou produtos 

quebrados/danificados. Os fornecedores são contactados por via telefónica ou eletrónica, de 

forma a regularizar a situação. 

3.3.5. Controlo de prazos de validade 

A monotorização dos prazos de validade é uma atividade crucial para garantir a segurança e 

a qualidade dos produtos farmacêuticos. Na FN este controlo ocorre diariamente aquando a 

conferência de encomendas e, também, mensalmente. Neste último caso, o programa informático 

gera automaticamente uma listagem de produtos cujo prazo de expiração está próximo, ou seja, 

aqueles que expiram num mês ou nos medicamentos de uso veterinário e produtos de protocolo, 

no prazo de 4 meses. Esta lista permite adicionalmente detetar incoerências de stock, para 

posterior regularização. Os produtos são verificados individualmente e separados dos restantes. 

Os produtos são enviados com uma nota de devolução, de acordo com todo o processo 

anteriormente descrito. Realizada a devolução, os prazos de validade dos produtos devolvidos 

são devidamente regularizados. 

No decorrer do estágio, colaborei nesta tarefa através da realização do controlo dos prazos 

de validade e a emissão da respetiva nota de devolução.  

4. Classificação dos medicamentos e outros produtos existentes  

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são produtos farmacêuticos que apenas 

devem ser dispensados ao utente perante a apresentação de uma receita médica, devidamente 

prescrita por um profissional de saúde habilitado para esse efeito. De acordo com o Estatuto do 

Medicamento, são considerados MSRM todos aqueles que  apresentam, direta ou indiretamente, 

um risco para a saúde, mesmo nas situações em que são utilizados para o fim a que se destinam, 

se usados sem vigilância médica, ou quando são utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para finalidades distintas daquela a que se destinam; apresentem na sua 
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constituição substâncias, cuja atividade e/ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar 

ou aqueles que sejam prescritos pelo médico com a finalidade de administração por via 

parentérica 5. 

4.1.1. Medicamentos Genéricos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, em Portugal, o termo ‘’medicamento 

género’’ é definido como um medicamento que apresenta a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, e a mesma forma farmacêutica do medicamento de referência 

com o qual a sua bioequivalência tenha sido demonstrada através de estudos de 

biodisponibilidade apropriados 6. No momento da dispensa, o farmacêutico deve informar, sempre 

que possível, sobre a existência de uma alternativa ao medicamento de marca, ou seja, o 

medicamento genérico. 

Sendo normalmente uma opção economicamente mais favorável é, de uma forma geral, a 

mais requisitada pelo utente. Durante os atendimentos, surgiram dúvidas por parte destes 

relativamente à diferença entre o medicamento de marca e o genérico, sendo em alguns casos 

observada desconfiança na eficácia destes últimos. Neste sentido, esclareci, sempre que 

possível, o conceito do medicamento genérico e, consequentemente a similaridade de eficácia 

entre ambos. 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), segundo o Estatuto do 

Medicamento, não preenchem nenhuma condição apresentada para os MSRM e, de uma forma 

geral, não são comparticipados, salvo raras exceções devidamente justificadas (por exemplo, 

todos os MNSRM utilizados para a patologia Paramiloidose , segundo o Despacho n.º 4521/2001, 

de 31 de Janeiro7), ficando sujeitos ao regime de preços estipulado para os MSRM5,6. Os MNSRM 

são medicamentos utilizados há vários anos, destinados ao tratamento de problemas de saúde 

ligeiros e sem gravidade, apresentando um perfil de segurança bem esclarecido, pelo que podem 

ser livremente dispensados na ausência de receita. De acordo com o Decreto-Lei n.º 128/2013, 

de 5 de setembro, alguns dos MNSRM foram reclassificados como medicamentos não sujeitos a 

receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), como por exemplo 

medicamentos contendo Cloridrato de difenidramina (50 mg) ou Loratadina (10 mg). A 

necessidade de um aconselhamento mais cuidadoso e especializado aquando a dispensa destes 

medicamentos atendendo às suas propriedades, levaram à aplicação desta medida 8,9.  

Os MNSRM podem ser vendidos por indicação farmacêutica ou automedicação. Na primeira, 

em função da sintomatologia do utente, o farmacêutico é responsável pela seleção do produto 

que considera mais adequado à situação. Por outro lado, a facilidade de venda dos MNSRM torna 

passível a automedicação, solicitada pelo utente por iniciativa própria ou por indicação de uma 

terceira pessoa. Em ambos os casos, é necessário a intervenção do Farmacêutico, no sentido de 
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orientar o utente para um uso seguro e racional da medicação 2, alertando para os possíveis 

efeitos secundários e contraindicações. 

 A FN disponibiliza ainda a possibilidade de venda destes produtos através do site para o 

concelho do Porto e limítrofes, de acordo com a Portaria n.º 1427/2007, de 2 de Novembro 

facilitando o processo de procura e compra por parte do utente10. No entanto, o grande 

inconveniente deste serviço online é a exclusão da possibilidade de indicação e aconselhamento 

farmacêutico, que é uma atividade muito importante durante o atendimento. 

No início do estágio, foram-me disponibilizados Protocolos de Intervenção Farmacêutica. A 

leitura de cada documento permitiu-me a consolidação de conhecimentos relativamente a 

patologias comummente registadas na farmácia e respetiva medicação a considerar nestes casos, 

contribuindo para a minha preparação no momento do atendimento ao público. Durante a 

dispensa, os MNSRM mais requisitados foram os laxantes e antidiarreicos, tratamento para dores 

de garganta e musculares e complexos vitamínicos. 

4.3. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares constituem fontes concentradas de nutrientes e outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico e destinam-se a complementar e/ou suplementar 

o regime alimentar normal. Apesar de apresentarem efeitos benéficos, não são medicamentos e, 

como tal, não devem mencionar propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou 

dos seus sintomas 11,12. Na FN, os suplementos alimentares eram principalmente solicitados para 

tratamentos de queda de cabelo e fortalecimento de unhas, para a pele, reforço muscular e 

cerebral, cansaço e fadiga. Alguns utentes recorriam a suplementos de Arroz Vermelho, 

recomendado pela equipa da farmácia, como abordagem ao tratamento de hipercolesterolemia, 

por exemplo. 

4.4. Alimentação infantil 

De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), é aconselhado a criança ser alimentada 

exclusivamente com leite materno no primeiro semestre de vida, apresentando vantagens quer 

para a mãe quer para o filho. No entanto, esta condição nem sempre é exequível 13,14. Para estas 

situações, nomeadamente, nos casos em que o aleitamento materno já não é suficiente para 

suprir as necessidades do lactente, é importante existir produtos de alimentação infantil 

recomendados pelo pediatra ou por indicação farmacêutica. 

4.5. Produtos fitoterapêuticos 

Os Produtos fitoterapêuticos ou Medicamentos à base de plantas, tal como acontece para 

todos os medicamentos, são submetidos a vários procedimentos para a concessão da 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 6,15. São medicamentos que merecem especial 

atenção: por um lado, a grande parte destes produtos (por exemplo, o Bekunis® ou o Chá 

Imperial®, utilizados em problemas de obstipação) é classificada como MNSRM, segundo o 

Estatuto do Medicamento, o que os torna de fácil acesso; por outro lado, sendo estes produtos 
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considerados naturais, existe ,muitas vezes, a ideia errada que é um produto inofensivo, o que 

conduz à toma desregulada. É, desta forma, indispensável o papel do farmacêutico na dispensa 

desta medicação, alertando para as possíveis consequências do seu uso excessivo e das 

contraindicações e possíveis interações medicamentosas. 

4.6. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Segundo o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, este grupo abrange todos 

os produtos que apresentam propriedades preventivas ou curativas de doenças em animais, 

assim como os seus sintomas. Estão igualmente incluídos os produtos utilizados ou administrados 

no animal com a finalidade de estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou exercendo uma 

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

fisiológicas16,17,18. Durante o período de atendimento ao público, não tive muito contacto com este 

setor, pois não era muito solicitado. Os produtos mais vendidos na FN foram os desparasitantes 

internos e externos. Adicionalmente, houve algumas situações nas quais me deparei com 

prescrições de médicos veterinários para a dispensa de medicamentos de uso humano destinados 

à administração em animais, como por exemplo, o caso do Imuran®, um agente imunossupressor.  

4.7. Dispositivos médicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, o termo "dispositivo médico" inclui 

qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo destinado a ser usado no corpo 

humano, cujo o efeito necessário não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos. São utilizados para finalidade de: diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento 

ou atenuação de uma doença; diagnóstico, monitorização, tratamento ou atenuação ou 

compensação de uma lesão ou deficiência; controlo da conceção; e estudo, substituição ou 

modificação da anatomia ou de um processo fisiológico 19.  

Na FN existe em stock grande diversidade de dispositivos médicos tais como termómetros, 

preservativos, testes de gravidez, seringas, pensos, compressas, entre outros. 

4.8. Produtos cosméticos, higiene corporal e buco-dentários  

Define-se como ‘’produto cosmético’’ qualquer substância ou preparação destinada à 

aplicação nas diferentes regiões da superfície corporal ou nos dentes e mucosas bucais, tendo 

como finalidade promover a sua limpeza, proteger, manter ou modificar o aspeto20, e também 

perfumar ou corrigir odores corporais. A área da dermocosmética é um setor bastante trabalhado 

na FN e, para além das formações às quais tive oportunidade de assistir, o Dr. Ricardo Rodrigues, 

especializado em dermocosmética, e a restante equipa da FN, contribuíram para adquirir 

conceitos importantes a este nível. Dentro desta área, para adultos a FN dispõe principalmente 

das linhas cosméticas da Uriage®, La Roche-Posay®, Lierac®, enquanto que para bebés as 

marcas principais na farmácia são a Aveeno®, Mustela® e Uriage®. Na área da higiene oral, a FN 

trabalha essencialmente com as marcas Sensodyne®, Corega®, Paradontax® e Bexident®, sendo 
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estes produtos bastante requisitados. Relativamente à proteção solar, a FN aposta em marcas 

como Uriage®, La Roche-Posay® e Piz Buin®.  

5. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicação é uma atividade de extrema importância pois, segundo as Boas 

Práticas Farmacêuticas, é nesta fase que o farmacêutico tem a responsabilidade de realizar a 

avaliação da medicação, transmitir ao utente toda a informação necessária para o correto uso da 

mesma, promover a adesão e, ainda, pode identificar e resolver problemas relacionados com o 

medicamento (PRM), contribuindo para o uso seguro do mesmo 2. Após o primeiro mês de estágio, 

comecei a acompanhar os elementos da equipa da FN de forma a compreender todos os 

procedimentos envolvidos na dispensa. Quando já familiarizada, iniciei o atendimento ao público, 

sempre acompanhada.  

5.1. Prescrição médica 

As receitas médicas podem ser classificadas em: Receita manual pré-impressa, Receita 

eletrónica materializada e Receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel. De acordo 

com a Portaria nº 224/2015, de 27 de julho21, a prescrição da medicação deve ser efetuada através 

de meios eletrónicos, podendo ser prescrições materializadas ou desmaterializadas.  

No caso da receita eletrónica materializada, para que seja possível o acesso, esta deve conter 

obrigatoriamente o número da receita, o código de dispensa e o código de direito de opção. 

Podemos distinguir dois tipos de prescrição: o tipo de receita idêntico ás prescrições manuais, 

cuja quantidade de medicação segue as mesmas regras desta, apresentando uma validade de 

30 dias a partir da data emissão ou validade até 6 meses quando é renovável; e as receitas mais 

recentes, designadas por ‘’guias de tratamento para o utente’’, nas quais não existe limite de 

prescrição de medicamentos distintos, sendo no máximo 2 embalagens no caso de tratamento de 

curta ou média duração, ou de 6 embalagens na situação de tratamentos de longa duração. 

Relativamente à validade, nos casos de medicação considerada “aguda” apresenta 30 dias de 

validade enquanto que a medicação crónica tem 6 meses de validade. 

Quanto á receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel, esta é acessível e 

interpretável por meio de um equipamento eletrónico, para o qual são enviados o número da 

receita, o código de dispensa e o código de direito de opção. No caso de tratamentos de curta ou 

média duração, são prescritos no máximo 2 medicamentos, enquanto que para tratamentos de 

longa duração já é possível a prescrição de 6 embalagens. A validade é igual à definida para as 

guias de tratamento anteriormente referidas. 

As receitas manuais pré-impressas, de acordo com o artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 

27 de julho, apenas devem ser prescritas em situações excecionais, tais como falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou no caso de o médico prescrever 

até 40 receitas/mês. Apresentam validade de 30 dias após a sua emissão. Quanto ao número de 

embalagens prescritas, esta pode conter até 4 medicamentos prescritos distintos, com um total 

de 4 embalagens por receita e, no máximo, 2 embalagens por medicamento, com a exceção de 
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medicação unidose, sendo prescritas no máximo até 4 embalagens do mesmo medicamento. A 

assinatura do prescritor é obrigatória e manuscrita, assim como a respetiva vinheta do local de 

prescrição, se aplicável. De referir que estas receitas não devem ser rasuradas, não podem conter 

caligrafias diferentes, ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo que a ocorrência de 

qualquer uma destas situações pode impedir a comparticipação dos medicamentos 21.  

De acordo com as Boas Práticas em Farmácia Comunitária, independente do tipo de 

prescrição, para que esta seja validada deve conter obrigatoriamente: Número da receita; Local 

de prescrição; Identificação do prescritor; Identificação do utente; Entidade financeira 

responsável, por exemplo, Serviço Nacional de Saúde (SNS); Identificação do medicamento, 

Prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) ou prescrição por marca; Posologia e 

duração do tratamento; Comparticipações especiais; Data de prescrição 2. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com estes diferentes tipos de 

prescrições, sendo as receitas eletrónicas materializadas as mais frequentes. Estas apresentam 

vantagens para o utente na medida em que permite a prescrição de diferentes medicamentos num 

único receituário, conferindo a opção ao utente de aviar a totalidade ou parte dos produtos, 

deixando os restantes para outra ocasião. Adicionalmente, nas receitas manuais a prescrição da 

medicação e produtos de protocolo deve ocorrer separadamente, o que não acontece nas 

eletrónicas. No início do atendimento ao público e dispensação da medicação, apresentei algumas 

dificuldades, principalmente em descobrir qual o laboratório habitual dos utentes e nos 

procedimentos a realizar perante prescrições de utentes abrangidos por comparticipações 

especiais, como é o caso dos seguros. No entanto, sempre que precisava de esclarecimento de 

dúvidas, abordava os colaboradores da FN.  

5.2. Sistema de preços de referência 

O Sistema de Preços de Referência (SPR), definido no artigo 19º do Decreto-Lei n.º 

97/2015, de 1 de junho, abrange medicamentos comparticipados, para os quais já existem 

medicamentos genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. Este sistema 

estabelece um valor máximo a ser comparticipado pelo Estado Português, sendo esse valor de 

referência calculado através da média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado que 

integram o mesmo Grupo Homogéneo (GH) 22. Um GH é descrito, segundo o artigo 3º do Decreto-

Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, como um conjunto de medicamentos que apresentam igual 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de administração, 

com a mesma forma farmacêutica ou equivalente, e no qual se inclua pelo menos um 

medicamento genérico existente no mercado 23. Ao nível da farmácia deve existir em stock, no 

mínimo, três medicamentos do mesmo GH dentro do conjunto dos cinco preços mais baixos.  

A aprovação dos preços de referência para cada grupo ocorre por trimestre e, como resultado 

da constante introdução de medicamentos genéricos no mercado, mensalmente são publicados 

preços de referência de novos GH 24. 
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5.3. Sistema de comparticipação 

Por forma a atenuar o preço final para o consumidor, a legislação possibilita a comparticipação 

de medicamentos através de um regime geral ou de um regime especial, sendo este último 

aplicado em situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes.  

No regime geral, a comparticipação do Estado sob o PVP é fixada de acordo com os escalões: 

• Escalão A é de 90 % do PVP dos medicamentos; 

• Escalão B é de 69 % do PVP dos medicamentos; 

• Escalão C é de 37 % do PVP dos medicamentos; 

• Escalão D é de 15 % do PVP dos medicamentos. 

Por outro lado, no caso do utente usufruir do Regime especial, esta condição deve ser 

corretamente descriminada na receita médica. Este regime pode incluir pensionistas, doentes 

crónicos especiais e doentes profissionais. Relativamente aos beneficiários, a comparticipação 

por parte do Estado sob o preço de medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% 

(95%) e de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%), para os pensionistas cujo rendimento 

total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida. Adicionalmente, para 

estes pensionistas a comparticipação é ainda de 95% para o conjunto de escalões, no caso em 

que o PVP do medicamento seja igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo 

correspondente 25. 

 Para além disso, existem alguns medicamentos com regime de comparticipação especial 

(abrangidos por legislação especifica), quando utilizados no tratamento de determinadas 

patologias ou para grupos especiais de doentes. De forma a assegurar o cumprimento destes 

regimes, deve estar mencionado na receita o Despacho, Portaria ou Decreto-lei respetivos. 

Algumas das patologias ao abrigo deste regime especial são, por exemplo a Doença de 

Alzheimer, Psoríase e Hemofilia. Para além disso, segundo a Portaria n.º 15/2018 de 11 de 

janeiro, estão também abrangidos por este regime especial os produtos destinados ao 

autocontrolo da Diabetes Mellitus, nomeadamente as tiras-teste para determinação de glicémia, 

cetonémia e cetonúria com comparticipação de 85% PVP, e de 100% em agulhas, seringas e 

lancetas destinadas ao controlo da diabetes 25,26. Existe ainda a comparticipação das câmaras 

expansoras no valor de 80% sob o PVP, ao abrigo da Portaria n.º 246/2015 de 14 de agosto 25,27, 

e de 100% do PVP nos dispositivos médicos de apoio aos doentes ostomizados e/ou com 

incontinência/retenção urinária, segundo a Portaria n.º 92-F/2017de 3 de março e da Portaria n.º 

92-E/2017de 3 de março, respetivamente25. 

Para além do Serviço Nacional de Saúde, alguns utentes beneficiam de uma comparticipação 

adicional por parte de outros subsistemas de saúde criados por entidades privadas. Os utentes 

que beneficiam deste Sistema de Complementaridade, estão ao abrigo de entidades como, por 

exemplo, os Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS), SAMS Quadros (Sindicato Nacional 

dos Quadros e Técnicos Bancários), PT/CTT, Medis® ou Multicare®. Aquando a dispensa, os 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

 

15 

 

utentes abrangidos por estas entidades, devem mostrar o cartão e o número de beneficiário, de 

forma a que seja possível aplicar a comparticipação.  

5.4. Medicamentos a legislação especial: psicotrópicos e estupefacientes 

Na receção, estes vêm acompanhados de uma Requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos 

em duplicado. O documento deve ser preenchido, datado e carimbado pelo Diretor Técnico ou 

farmacêutico responsável, sendo o duplicado enviado para o fornecedor e o original arquivado na 

farmácia por um período mínimo de 3 anos, segundo a Portaria 193/2011, de 13 de maio 28. 

Atualmente, algumas cooperativas apresentam esta requisição online, sendo que no documento 

onde o produto vem faturado, existe uma notificação para o responsável confirmar a receção. 

A dispensa de medicamentos detentores de substâncias ativas classificadas como 

psicotrópicas e estupefacientes na sua composição, rege-se pelo mesmo procedimento dos 

restantes medicamentos. No entanto, apresentam um controlo restrito adicional, dado que estas 

se encontram normalmente associadas a atos ilícitos 29. Assim, no momento da dispensa, realiza-

se um registo informático de informações, nomeadamente, a identificação do doente ou do seu 

representante (nome, data de nascimento, bilhete de identidade, carta de condução ou, no caso 

de se tratar de cidadãos estrangeiros, o número de passaporte), identificação do médico, 

identificação da prescrição, identificação da farmácia, medicamento dispensado e data da 

dispensa. Todas as informações são impressas num talão que é posteriormente arquivado 

durante 3 anos na farmácia. Os dados registados pela farmácia são comunicados à Base de 

Dados Nacional da Prescrição e controlados informaticamente. 

A farmácia deve, até ao dia 8 do mês seguinte, enviar informaticamente para o INFARMED, 

o registo mensal de saídas destes medicamentos. Adicionalmente, até dia 31 de Janeiro do ano 

seguinte, deve ser enviado um mapa do balanço anual relativo à entrada e saída do medicamento, 

incluindo informação pertinente referente a este, por forma a comparar com os registos 

anteriores30.  

Durante o meu estágio não tive a oportunidade de dispensar este tipo de medicação. Contudo, 

foi possível realizar a receção e aplicar todos os procedimentos exigidos. 

5.5. Faturação de receituário 

Posteriormente à dispensa dos MSRM, é necessário submeter as receitas a determinados 

procedimentos, a fim de receber o valor das comparticipações por parte dos organismos em 

causa. 

Diariamente, as receitas são verificadas de forma detalhada. No caso das receitas manuais, 

finalizada a venda, o sistema gera um documento de faturação que fica impresso no verso da 

receita, o qual deverá ser assinado pelo utente assim como, assinado, carimbado e datado pelo 

farmacêutico responsável. Nas prescrições materializadas cuja comparticipação é realizada por 

entidades que não o SNS, é impresso um talão contendo as informações dos medicamentos 

dispensados na venda, devendo este ser assinado pelo utente. As receitas são então, agrupadas 
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em lotes de acordo com a entidade de comparticipação correspondente e organizadas 

numericamente. Cada lote, apresenta um total de 30 receitas. No final de cada mês, efetua-se o 

fecho da faturação mensal, e consequentemente o fecho dos lotes. Assim, ocorre a impressão do 

verbete de identificação do respetivo lote, no qual está discriminado o valor total das receitas, o 

valor da comparticipação e o valor previamente pago pelo utente. Ocorre também a impressão do 

resumo de lotes e da respetiva fatura de cada entidade.  

A partir deste momento, é realizada a entrega das faturas às respetivas entidades, a qual 

deverá acontecer até ao dia 10 do mês seguinte. Nas prescrições comparticipadas pelo SNS, a 

informação de faturação deve ser obrigatoriamente rececionada pelo Centro de Conferência de 

Faturas (CCF). No caso das restantes receitas comparticipadas por outras entidades, são 

envidadas juntamente com as respetivas informações de faturação à AFP. Posteriormente, a AFP 

entra em contacto com o respetivo organismo enviando a documentação necessária de forma a 

que esta realize o pagamento das comparticipações.  

No caso de serem detetados erros ou desconformidades, a receita é devolvida e, juntamente, 

é enviado uma relação-resumo contendo, entre outras informações, o valor que deveria ser 

reembolsado e a justificação da desconformidade. No caso de ser uma receita eletrónica, a 

farmácia procede à faturação da mesma receita devidamente corrigida, e quando se trata de uma 

receita manual, a farmácia pede uma nova prescrição ao utente, se possível 31,32. 

6. Outros Serviços Prestados na Farmácia Nacional 

Para além do atendimento ao público e aconselhamento farmacêutico, a FN disponibiliza a 

prestação de serviços que são importantes para a saúde pública. Os utentes que usufruem do 

serviço normalmente já se apresentam diagnosticados e devidamente medicados, pretendendo, 

apenas, a monitorização. No entanto, em alguns casos, os valores não se encontram 

normalizados e, nestas situações, o farmacêutico deve ter um papel ativo no aconselhamento. Os 

valores obtidos durante as medições são devidamente registados e guardados pelo utente. 

6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

6.1.1. Pressão arterial 

Na FN, a medição da pressão arterial (PA) é realizada com o auxílio de um medidor automático 

disponibilizado na área de atendimento ao público, o que permitia o fácil acesso ao aparelho. No 

entanto, adicionalmente, é possível realizar a medição da PA manualmente, recorrendo ao 

estetoscópio e esfigmomanómetro aneróide também disponibilizado pela FN. 

Durante o meu estágio, deparei com um número bastante razoável de pessoas que realizavam 

a medição da Tensão Arterial, quer por monotorização periódica, quer em situações de mal-estar 

repentino. Apesar de, para algumas pessoas, ser uma rotina habitual, tentei sempre alertar para 

a necessidade de repouso de, pelo menos, 5 minutos antes da medição de forma a não influenciar 

o resultado final. Adicionalmente, antes de iniciar a medição, reparei que alguns utentes não 

posicionavam corretamente o braço e, nesse sentido, disponibilizava a minha ajuda para garantir 
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que a medição se processava corretamente. Na maioria das vezes, os utentes apresentavam 

valores controlados. No entanto, existiram situações em que os valores estavam acima do 

considerado normal. Nestes casos, abordava os utentes no sentido de perceber se teve algum 

comportamento que poderá ter despoletado estes valores, nomeadamente, se tomou algum café 

na última meia hora ou se terá fumado na última hora. Em função das informações recolhidas 

procedia ao aconselhamento. No caso de um utente medicado, questionava se a toma da 

medicação era realizada de forma adequada, realçando sempre a importância da adesão à 

terapêutica. Nos não medicados, aconselhava a monitorização mais regular a fim de poder ou não 

obter possível diagnóstico e, nos casos em que os valores se mantivessem desregulados, 

reencaminhava para o médico. No final de cada medição, salientava a necessidade de seguir uma 

alimentação saudável acompanhada de uma prática regular de exercício físico adaptado.  

6.1.2. Colesterol total 

A avaliação do Colesterol Total (CT) é fundamental para o controlo e apoio no diagnóstico 

precoce de indivíduos que indiciem risco de doença cardiovascular. A realização do rastreio 

cardiovascular gratuito incentivou algumas pessoas, para além dos utentes normais, a proceder 

à avaliação do CT. Para as determinações o dispositivo utilizado era o Accutrend® GC através de 

uma punção capilar. A medição do CT é um pouco demorada, o que me permitia, durante este 

intervalo de tempo, conversar com o paciente e obter informações relativamente à toma de 

medicação para a hipercolesterolemia. Numa grande parte das vezes, estive perante situações 

de valores descontrolados, o que me levou a realçar a importância do cumprimento da terapêutica 

e os cuidados não farmacológicos a adaptar. Em alguns casos fui abordada pelos utentes 

relativamente à toma de suplementos de arroz vermelho, sendo que muitos se adaptavam 

bastante bem a estes, contrariamente ao que acontecia com a terapêutica à base de Estatinas. 

Este produto contém leveduras que produzem substâncias designadas de monacolinas, e que 

atuam inibindo exclusivamente a atividade da HMG-CoA redutase na cadeia de produção do 

colesterol, não reproduzindo os efeitos colaterais das Estatinas33. 

6.1.3.  Glicémia capilar 

      O equipamento utilizado na determinação deste parâmetro foi o OneTouch Verio®. Antes de 

realizar o teste, abordava os utentes quanto à ingestão de alimentos previamente à avaliação e, 

se a resposta fosse positiva, questionava sobre o intervalo de tempo decorrido, de forma a fazer 

uma correta interpretação dos resultados. De uma forma geral, os utentes que usufruíram deste 

serviço apresentavam valores dentro dos parâmetros considerados normais, no entanto, existiram 

algumas exceções as quais requereram uma maior atenção da minha parte, de forma a tentar 

perceber o que pode ter levado à obtenção dos valores alterados registados.   

6.2.  Serviço de nutrição e podologia  

       Os serviços de nutrição ocorrem quinzenal ou mensalmente, de acordo com a disponibilidade 

do utente. A finalidade deste serviço é a toma de medidas corretivas a nível alimentar, em função 
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do tipo de utente, e promoção da atividade física complementar. É realizado um acompanhamento 

especializado por forma a garantir que os objetivos finais sejam alcançados. No serviço de 

podologia, é efetuado um aconselhamento relativamente aos cuidados a ter com os pés, como 

por exemplo, a forma de cortar as unhas, os cremes e calçado mais adequados ao tipo de pé 34. 

6.3. Administração de vacinas 

        A FN disponibiliza ao público o serviço de administração de vacinas, nomeadamente, Vacina 

contra a gripe. Este serviço é realizado pelos farmacêuticos com competência em administração 

de vacinas e medicamentos injetáveis, e exercido no gabinete de atendimento ao utente. 

6.4.  Programa de Recolha de Resíduos – VALORMED   

A VALORMED, sociedade responsável pela gestão de resíduos de embalagens vazias, de 

medicamentos fora de uso ou que se encontram fora do prazo de validade, disponibiliza aos 

cidadãos, através das farmácias, contentores onde podem colocar as embalagens nestas 

condições. A finalidade desta recolha, é garantir a proteção do ambiente através de um tratamento 

seguro dos medicamentos. Assim, na FN existe um contentor apropriado e devidamente 

identificado, no qual, diariamente, são colocadas as embalagens de Medicamentos Fora de Uso 

(MFU) e com prazo de validade expirado. No momento em que este fica cheio, é selado e levado 

pelo distribuidor com destino à incineração 35. Ao longo do estágio, quando os utentes me 

questionavam sobre o destino que poderiam dar aos medicamentos fora de uso que possuíam 

em casa, alertava para a existência destes contentores específicos para esse fim. Verifiquei uma 

boa adesão por parte dos utentes, e muitos destes iam à farmácia exclusivamente com o intuito 

de deixar a medicação nos contentores, o que demonstra um grande sentido de responsabilidade 

pelo meio ambiente.   

7. Formações  

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de estar presente em algumas formações, 

principalmente no âmbito da dermocosmética, que contribuíram para melhorar o meu 

conhecimento nesta área. A meu ver, apesar de ser de máxima importância ganhar experiência 

prática, com a elaboração de tarefas na farmácia, e conhecer todos os procedimentos inerentes 

a esta, é também essencial a nossa presença nestas formações para possibilitar a aprendizagem 

de novos conceitos, conhecer os produtos e as propriedades destes, sendo que muitos deles se 

encontram na farmácia e toda a informação recolhida é importante para realizar um bom 

aconselhamento. A equipa da FN desde sempre incentivou a minha participação em formações 

(anexo I-VII), com a finalidade de me preparar para o atendimento.  Ao abrigo da Faculdade, 

participei também no ‘’Workshop de Comunicação Clínica para Farmacêuticos - edição 2019’’, no 

início do meu estágio na Farmácia Comunitária, o que me conferiu ferramentas para interagir e 

comunicar com o público no momento do atendimento. Adicionalmente, assisti a uma palestra 

sobre “Farmacovigilância e Notificação Espontânea de Reações Adversas a Medicamentos”. No 

anexo I encontram-se discriminadas as formações nas quais participei no decorrer do estágio. 
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Parte II – Atividades Desenvolvidas  

1. Projeto I - Rastreio Cardiovascular 

1.1. Contextualização 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) constituem um enorme fardo para sociedade. Para além 

dos elevados custos associados, são uma das principais preocupações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS).36 A nível mundial, as DC são, atualmente, uma das causas mais comuns de 

morbilidade e a principal causa de mortalidade37 e, segundo dados Europeus de 2012, são 

responsáveis, anualmente, por mais de 4 milhões de mortes na Europa, correspondendo 52% de 

mortes a Mulheres e 42% a Homens 38 Existe a previsão de, num futuro próximo, afetarem, com 

incidência considerável, os países em vias de desenvolvimento39. 

1.2. Complicações 

As DC incidem sobre a globalidade do sistema circulatório, provocando lesões em diferentes 

localizações, principalmente ao nível das artérias coronárias, como a Doença Isquémica do 

Coração (DIC), cujo Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) é a manifestação clínica de maior 

relevância, e a Doença Cerebrovascular, nas artérias cerebrais, sendo o Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) o evento mais comum40.  São entendidas como doenças crónicas que vão 

evoluindo ao longo do tempo e progredindo naturalmente para fases avançadas, que 

correspondem ao aparecimento dos sintomas41. Em Portugal, o EAM e o AVC são as principais 

causas de morte42. É, desta forma, de extrema importância alertar para a adoção de medidas 

preventivas, melhorar o conhecimento relativamente à doença cardiovascular e atuar com o 

tratamento adequado.  

1.3. Avaliação do risco cardiovascular 

Na quantificação do risco cardiovascular (RCV) total é necessário englobar os vários fatores 

de risco. O RCV pode ser calculado recorrendo a Tabelas de Framingham ou ao Systematic 

Coronary Risk Evaluation (SCORE)43. Nas tabelas de Framingham estão incluídos fatores como 

idade, sexo, CT, HDL, pressão arterial sistólica e tabagismo. Todas as pessoas com um risco de 

morbilidade e/ou mortalidade por doença coronária a 10 anos ≥ 20%, apresentam prioridade de 

tratamento. O SCORE avalia o risco de eventos cardiovasculares fatais. O alto risco é definido 

como a probabilidade ≥ 5% de ter DCV fatal dentro de 10 anos, tendo em conta fatores como 

idade, sexo, tabagismo, valor de colesterol total e valor de PAS. As tabelas SCORE (anexo VIII, 

Tabela 1) são utilizadas para avaliação de risco em indivíduos com idades compreendidas entre 

os 40 e os 65 anos43,44,45. No entanto, recomendações recentes propõem a aplicação de uma 

tabela de risco relativo em indivíduos com idades inferiores a 40 anos (anexo VIII, Tabela 2). Ao 

nível da Europa são definidas duas tabelas especificas, sendo uma delas para países de alto RCV 

e outra para países de baixo RCV, como é o caso de Portugal43,46.  
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1.4. Fatores de risco 

No panorama da saúde cardiovascular defende-se que a prevenção primária e o diagnóstico 

precoce têm maior impacto que o tratamento intensivo dos novos casos. O conhecimento e 

consequente controlo dos fatores de risco é a melhor forma de prevenir as doenças 

cardiovasculares. Define-se como “Fatores de Risco” aqueles que se encontram associados a 

uma maior possibilidade de vir a desenvolver determinada patologia e cuja modificação altera a 

probabilidade de risco da doença47. Estes podem ser divididos em duas grandes categorias, ou 

seja, podem ser fatores de risco modificáveis ou não37,48.  

Fatores de risco modificáveis: Fatores de risco não modificáveis 

• Fatores de risco Major: 

o Tabaco;  

o Dislipidemia; 

o Hipertensão arterial; 

o Diabetes. 

• Genética  

(que inclui a história familiar de 

doenças cardiovasculares) 

• Excesso de peso e obesidade; • Idade  

• Abuso de bebidas alcoólicas; • Sexo 

• Pouca prática física (sedentarismo)  

 

1.5. Patologias a avaliar e complicações associadas 

1.5.1. Hipertensão arterial 

A hipertensão arterial (HTA) é um dos problemas de saúde pública com maior impacto a nível 

mundial, apresentando uma prevalência nos adultos de 30 a 45%, em 2015.43 É uma condição 

cuja prevalência aumenta com a idade, devido à adoção de estilos de vida pouco saudáveis, a 

aumento do peso e sedentarismo, sendo esta estimada em cerca de 60% em indivíduos com 

idade igual ou superior a 60 anos43,49. Segundo o estudo’’ A Hipertensão Arterial em Portugal 

2013’’, dirigido pela Direção Geral de Saúde, a HTA constitui o principal fator de risco responsável 

pelo desenvolvimento de problemas cardiovasculares em Portugal. No entanto, em 2015 verificou-

se uma redução significativa da prevalência desta condição e um aumento simultâneo do controlo 

da PA49,50,51. Embora seja uma doença assintomática, a HTA pode levar ao dano de vários órgãos 

fundamentais do organismo humano. A retina, o coração, o cérebro, os rins e os vasos sanguíneos 

são os principais alvos desta doença. 43,50. Na tabela do anexo IX estão apresentados os valores 

de referência para a PA e classificação do grau de HTA segundo os valores de Pressão Sistólica 

(PAS) e Pressão Diastólica (PAD). 
 

1.5.2. Dislipidemia 

A dislipidemia é uma condição caracterizada por alterações na concentração de um ou mais 

lípidos/lipoproteínas presentes no sangue (triglicerídeos, colesterol, lipoproteínas de alta (HDL) e 

baixa densidade (LDL)). Os valores de referência para o LDL, CT e HDL, de acordo com as ATP 

III Guidelines estão discriminados no anexo X. As alterações no perfil lipídico estão intimamente 

relacionadas com o processo de desenvolvimento de placas de ateroma (aterosclerose)52, que 

resultam da acumulação anormal, progressiva e excessiva de gordura nas paredes das artérias e 

Tabela 2 – Fatores de Risco Cardiovascular 
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levam à obstrução da passagem do fluxo sanguíneo53. Estas últimas podem levar à obstrução 

total ou parcial das artérias coronárias e cerebrais e consequentemente induzir eventos como a 

angina de peito ou enfarte do miocárdio, AVC, ou quando ocorre nas extremidades pode favorecer 

a gangrena de um membro, podendo levar à sua amputação.5 4. De acordo com os dados obtidos 

pela OMS de 2008, aproximadamente 2,6 milhões de mortes e mais de 29,7 milhões de anos de 

vida perdidos anualmente, a nível mundial, são atribuíveis à dislipidemia55, sendo a sua 

prevalência em adultos, com mais de 25 anos, de 39% a nível mundial e de 57,2% a nível 

nacional55,56. As dislipidemias podem ser do tipo primário, quando apresentam origem genética e 

hereditária, ou do tipo secundário no caso de resultarem como uma consequência da coexistência 

de outras doenças, como Diabetes Mellitus, obesidade, hipotiroidismo, entre outras57. 

Compreendem um conjunto de anomalias quantitativas e/ou qualitativas dos lípidos presentes no 

sangue, sendo discriminados vários tipos de dislipidemia58,59, como descrito no anexo XI.  

1.5.3. Diabetes Mellitus  

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de cariz metabólico de etiologia variada e 

caracterizada por uma hiperglicémia crónica com distúrbios no metabolismo dos hidratos de 

carbono, lípidos e proteínas. Pode resultar de deficiências na secreção ou ação da insulina, ou 

ambas, podendo a longo prazo induzir lesão, disfunção ou falência de vários órgãos60. Existem 4 

subtipos específicos da DM, sendo estes: Diabetes tipo 1 e 2, Diabetes Gestacional e outros tipos 

especiais (Maturity Onset Diabetes of the Young – MODY)61. A DM é, de facto, um problema à 

escala mundial, pelas complicações e mortalidade associadas. De acordo com a International 

diabetes Federation (IDF), estima-se que existam cerca de 425 milhões de pessoas a viver com 

diabetes e que aproximadamente metade desconhece esse diagnóstico, sendo maioritariamente 

casos de diabetes tipo 262. Em Portugal, segundo o Relatório do Programa Nacional para a 

Diabetes 2017, estima-se que esta afete 13,3% da população com idades entre os 20-79 anos, 

das quais 44% desconhecem ter a doença63.  Atendendo aos números, Portugal foi indicado pela 

OCDE como um dos países com a taxa de prevalência da diabetes mais alta da Europa64. As 

complicações agudas como a hipoglicémia, a cetoacidose e a hiperosmolaridade não cetónica 

estão relacionadas com as alterações metabólicas mais rápidas, pelo que uma terapêutica 

imediata pode preveni-las65. As complicações crónicas são, sobretudo, uma consequência de 

hiperglicémias prolongadas, induzindo a dois grandes grupos de lesões: as microvasculares 

(retinopatia, nefropatia) e macrovasculares (doença coronária, doença cerebral) 66.  

1.6. Medição da Hipertensão, Hipercolesterolemia e Glicémia  

De acordo com a Direção Geral de Saúde, o diagnóstico de HTA verifica-se quando existe 

uma elevação persistente dos valores registados na tabela do anexo XI, no mínimo em duas 

medições diferentes, com um intervalo de uma semana entre elas67. A HTA pode ser facilmente 

medida em casa, recorrendo a aparelhos automáticos, o que permite a obtenção de um maior 

número de medições e evita a possibilidade do efeito ‘’bata branca’’. O equipamento de primeira 
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escolha é o osciloscópio de braço. Por outro lado, os dispositivos de medição no dedo ou no pulso 

não são recomendados dado que valores obtidos por estes podem ser alterados por fatores como 

a vasoconstrição periférica e a alteração distal da PA, entre outros43,68. Na avaliação da HTA é 

recomendada a realização de duas medições com intervalo entre elas de, no mínimo, dois 

minutos, devendo ser registado o valor mais baixo da PAS e PAD obtidos. Para que a 

determinação seja realizada de forma correta devem ser seguidos os princípios inscritos na Norma 

n.º 020 /2011, de 28 de setembro67. 

O diagnóstico das dislipidemias realiza-se perante uma avaliação laboratorial ao sangue e 

em condição de jejum de 12 horas dos triglicéridos (TG), do colesterol total (CT), colesterol das 

HDL (c-HDL) e colesterol das LDL (c-LDL). A maioria dos sistemas de avaliação de risco CV 

baseia-se na determinação do CT e do c-LDL, sendo estes os principais alvos terapêuticos. O c-

LDL é dado como o principal parâmetro na avaliação lipídica, enquanto o CT pode ser 

considerado, mas geralmente não é suficiente para caracterizar uma dislipidemia69. Recorrendo 

a dispositivos de medição é possível monitorizar os níveis de CT ao nível ambulatório. O período 

de tempo decorrido até ao aparecimento dos valores varia desde os 30 segundos até aos 3 

minutos, tendo todos os dispositivos um valor mínimo de deteção70. Consiste num processo 

simples e indolor no qual se recolhe uma pequena porção de sangue que posteriormente é 

inserida no dispositivo previamente preparado para a medição. 

Finalmente, o diagnóstico da Diabetes Mellitus é realizado através da avaliação da glicémia 

em jejum ou avaliação de sintomas comuns e glicémia ocasional e ainda através da prova de 

tolerância à glicose oral (PTGO)71. Posteriormente, o controlo é feito recorrendo a um sistema 

de monotorização contínuo da glicémia plasmática. A utilização deste dispositivo portátil torna 

a medição um método fácil e rápido de executar em qualquer momento, sendo comum a 

automonitorização72,73. Trata-se de um processo idêntico à medição do colesterol total, no qual 

é feita a recolha de uma gota de sangue com recurso a uma lanceta, para posterior leitura do 

mesmo numa tira-teste. O valor é obtido de imediato. Por outro lado, a nível laboratorial pode 

ser realizada a medição da hemoglobina glicada (Hb1Ac). É um parâmetro fulcral na avaliação 

do controlo glicémico a longo prazo, mas, apesar de refletir a média das glicémias nos últimos 2 

a 3 meses, não fornece nenhuma informação acerca das flutuações glicémicas74. 

Na tabela do anexo XI estão descritos, para cada uma das patologias referidas, os valores de 

diagnóstico, mas também os valores recomendados, fatores de risco e respetivo tratamento. 

1.7. Adesão à terapêutica 

O termo adesão, quando relacionado com a terapêutica farmacológica, é referente à 

administração dos medicamentos prescritos, sendo que o número de tomas, doses, horário e 

tempo de tratamento são cumpridos75. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adesão 

à terapêutica tem um papel fundamental no tratamento de doenças e, adicionalmente, apresenta 

um impacto mais direto nos resultados finais, do que o próprio tratamento prescrito. Trata-se de 

um fator importante no controlo de patologias, com maior relevância nas doenças crónicas, 
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estando o seu incumprimento relacionado com aumento da morbilidade e mortalidade, maiores 

taxas de hospitalização e, consequentemente, elevados custos na saúde76,77. O problema da não-

adesão à terapêutica existe em todos os níveis da população, sendo mais frequente em pessoas 

idosas, dada a multiplicidade de patologias crónicas diagnosticadas e a consequente 

polimedicação a que estão sujeitas nesta etapa da vida75. A falta de adesão pode ocorrer de 

diferentes maneiras: a primeira ocorre quando o tratamento não é iniciado, embora exista uma 

prescrição médica para execução do mesmo; a segunda resulta da falta de persistência por parte 

do utente, que decide interromper a toma da medicação, sem recorrer a um aconselhamento por 

parte de um profissional de saúde; e a terceira ocorre quando o esquema posológico não é 

devidamente seguido, ou seja, a medicação não é tomada nos horários devidos  ou a dosagem 

não é a correta78. Como farmacêuticos, é da nossa responsabilidade informar o doente das 

consequências da falta de adesão à terapêutica, assim como alertar para o correto uso do 

medicamento.  

1.8. Objetivo e Intervenção 

O mês de Maio, em que iniciei o meu estágio, é conhecido como o mês do coração. Nesse 

sentido, comecei a trabalhar na elaboração de um Rastreio Cardiovascular, dado que este tema 

é de enorme importância, atendendo ao panorama nacional de RCV. Para além disso, aproveitei 

também o facto de ser uma farmácia onde havia vários utentes a realizar estes testes, 

principalmente a medição da Pressão Arterial. Adicionalmente à medição destes parâmetros, 

avaliei o grau de obesidade dos utentes aderentes ao rastreio, cuja classificação está indicada no 

anexo XII. Decidi, também, introduzir uma pequena abordagem ao consumo de álcool e tabaco, 

uma vez que são fatores de RCV bastante comuns. Por outro lado, dado que se trata de patologias 

crónicas assintomáticas, muitas vezes ocorre o incumprimento da toma da medicação. Nesse 

sentido, adicionei ao projeto o estudo do grau de adesão à terapêutica, centrado nos pacientes 

que estavam medicados para as patologias avaliadas (hipertensão, hipercolesterolemia ou 

hiperglicemia). Desta forma, os utentes foram também submetidos a um pequeno questionário 

que visava avaliar a adesão destes à terapêutica atualmente prescrita.  

Assim, realizei um estudo observacional, cujo o objetivo principal era o de divulgar a 

importância de prevenir, controlar e tratar os fatores de risco, no sentido de precaver a ocorrência 

de um evento cardiovascular. O objetivo secundário era evidenciar a importância da adesão à 

terapêutica nos resultados finais obtidos. 
 

1.9. Metodologia do estudo realizado 

A atividade teve a duração de 1 semana e foi divulgada através de um cartaz de motivação 

(anexo XIII), colocado numa zona bem visível na farmácia. Os valores obtidos foram registados 

num cartão de medição previamente elaborado (anexo XIV). Foram avaliados 15 participantes. 

Antes da medição da HTA, houve a preocupação de saber se os utentes tinham consumido café 

ou tabaco até uma hora antes, sendo aconselhados a repousar para que o resultado da PA fosse 
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mais fiável. Para a medição da glicémia foi também esclarecido, previamente à medição, se o 

paciente se encontrava em jejum e, em caso negativo, o resultado não foi considerado. 

Numa primeira etapa decorreu a determinação dos parâmetros fisiológicos e, durante os 

tempos de espera, o preenchimento de um pequeno questionário (anexo XV) relativo ao estilo de 

vida do utente, incluindo hábitos tabágicos e consumo de álcool, hábitos alimentares e atividade 

física. Também foi possível saber se já teria sido diagnosticado com alguma das patologias 

avaliadas neste estudo, outros problemas de saúde existentes e a história patológica dos 

familiares próximos. A avaliação dos parâmetros bioquímicos teve a duração máxima de 15 

minutos. A medição do CT e glicémia foi realizada no gabinete de atenção individualizada, 

recorrendo aos dispositivos Accutrend® GC e OneTouch Verio®, respetivamente, enquanto a 

medição da HTA e obtenção do peso e altura, foi realizada autonomamente pelo utente, através 

dos aparelhos automáticos disponibilizados na farmácia. No final, através de um adequado 

aconselhamento farmacêutico, forneci alguns conselhos a nível alimentar e de prática de exercício 

físico. 

A segunda parte do estudo consistiu em avaliar o grau de adesão à terapêutica e identificar 

consequências de uma má adesão para a saúde do paciente. Para isso, os pacientes foram 

submetidos a um breve questionário (anexo XV). Foram desenvolvidas quatro perguntas com 

base no Medication Adherence Questionnaire (MAQ)79 e, de forma a avaliar o nível de adesão à 

terapêutica, estas foram classificadas adotando a escala Morisky Medication Adherence Scale – 

8 Item (MMAS-8)80, ligeiramente modificada, uma vez que apenas são utilizadas quatro perguntas. 

Dentro destas, existem, assim, duas perguntas que seguem a escala de Likert de cinco respostas 

(Sempre/Quase sempre/Por vezes/Raramente/Nunca), sendo classificadas de 1 a 5, atribuindo 1 

ponto à resposta ‘’Sempre’’, e 5 pontos à resposta ‘’ Nunca’’. As restantes são de resposta 

dicotómica (Sim/Não), sendo atribuído 0 pontos à resposta ‘’Sim’’ e 1 ponto à resposta ‘’Não’’. A 

soma dos valores permite avaliar o grau de adesão da população em estudo, sendo o máximo de 

12 pontos e o mínimo 2 pontos. Após a soma, considera-se que o utente é aderente quando 

apresenta uma pontuação igual ou superior a 9 pontos e o contrário é considerado abaixo deste 

valor. No final, as pontuações mais elevadas significam maior adesão à terapêutica. 

1.10. Resultados e discussão 

No estudo realizado (anexo XVI), foram avaliados 15 utentes, pertencendo 10 ao sexo 

feminino e 5 ao sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e os 75 anos. 

Na população em estudo, a prevalência da HTA foi de 13%. Este valor corresponde a 2 

indivíduos previamente diagnosticados, no entanto ainda com valores de PA não controlados, ou 

seja, com PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou PAD igual ou superior a 90 mmHg. A 

classificação do grau de HTA inerente aos 15 utentes em estudo está indicada na tabela do anexo 

XVII. Relativamente aos valores de CT obtidos, cerca de 27% da população apresenta níveis não 

desejáveis, isto é, superiores a 240 mg/dL. Dos indivíduos diagnosticados, 3 apresentaram 

valores de CT não controlados e, apenas 1 dos utentes não diagnosticado apresentou este 
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resultado (anexo XVIII). No que respeita aos valores obtidos para a glicémia, atendendo a que a 

maior parte dos indivíduos não se apresentava em jejum, os valores obtidos não são fiáveis. 

Tendo isto em conta, tive o cuidado de alertar para a ineficácia da medicação e aconselhar a 

repetir a medição em jejum para obtenção de resultados conclusivos. De destacar a existência de 

1 utente que apresentava diagnóstico prévio de Diabetes, no entanto, com valores bastante 

descontrolados (452 mg/dL), referindo que não fazia medições regulares e que por vezes cometia 

‘’alguns erros’’. A paciente era jovem e mostrou-se despreocupada. Desta forma, tomei a liberdade 

de a consciencializar do risco de um mau controlo desta patologia. Em relação ao fator de risco 

obesidade, consta que 20% da população em estudo apresenta excesso de peso de acordo com 

o cálculo do IMC, sendo que 2 estão classificados como obeso de classe I e 1 como obeso de 

classe II. Por outro lado, cerca de 40% da população encontra-se num estado de pré-obesidade 

(anexo XIX). Com estes dados, procedi à elaboração de uma tabela que contempla os utentes 

cujos valores não se encontravam controlados para relacionar com a adesão dos utentes à 

terapêutica (anexo XX).  De seguida, os utentes foram questionados quanto à ocorrência de algum 

evento cardiovascular prévio. A esta questão a grande maioria da população negou a existência 

de algum acontecimento, à exceção de 1 utente, sendo este um dos que consta na tabela do 

anexo XX, cujos valores de HTA e de CT não se encontram controlados. Por outro lado, dado que 

a história familiar de DCV é um fator de risco não modificável, os utentes foram interrogados sobre 

as patologias dos seus familiares. Assim, 2 deles revelaram não saber, 2 revelaram ocorrência de 

AVC nos familiares, 3 referiram familiares com diagnóstico de HTA, 2 de hipercolesterolemia e 3 

de Diabetes Mellitus. Foi, ainda, relatado histórico de angina do peito em familiares de 2 utentes. 

Nos restantes, os familiares não tinham ocorrências.   

Adicionalmente, foram avaliados outros fatores que influenciam o RCV, sendo estes o hábito 

tabágico, a ingestão de álcool, a prática de exercício físico e, ainda, a alimentação. No que 

respeita ao tabagismo, 3 utentes referiram ser ex-fumadores, 11 declararam-se como não 

fumadores e apenas 1 mencionou hábito tabágico presente. No entanto, este último referiu fumar 

apenas socialmente e a medição da HTA não revelou valores descontrolados. Nos dados obtidos 

para a ingestão de bebidas alcoólicas, 2 utentes afirmaram beber álcool regularmente, isto é, 

ingerem diariamente às refeições. Por outro lado, 8 confirmaram que bebem pontualmente. 

Atendendo a este panorama, posso afirmar que a população em estudo consome álcool de forma 

moderada. Quanto à avaliação de outros parâmetros, são de especial destaque os resultados 

obtidos na prática de atividade física, revelando que apenas 5 dos 15 participantes no estudo 

praticam exercício regularmente, sendo que 2 utentes exercitam > 5 vezes por semana e 3 utentes 

fazem-no 3-5 vezes por semana. Dos utentes selecionados na tabela do anexo XX apenas 2 

afirmam que fazem exercício regularmente (3-5x/sem), 1 raramente (1-2 x/sem) e os restantes 

não fazem. Finalmente, 10 indivíduos da população consideram ter hábitos alimentares 

saudáveis. No entanto, apenas 3 destes utentes afirmam beber 1,5 L de água/dia. Por outro lado, 
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10 inquiridos referiram que ingerem diariamente legumes e fruta, mostrando que conhecem a 

importância do consumo diário destes alimentos para a saúde.  

No estudo da Adesão terapêutica concluímos que, dentro da população submetida ao estudo, 

12 utentes apresentavam-se medicados para algumas das patologias avaliadas, sendo que 42% 

destes eram polimedicados, ou seja, apresentavam mais de 5 medicamentos (anexo XXI, G1). 

Relativamente ao grau de conhecimento, 17% dizem conhecer bem a medicação, 50% 

moderadamente e 33% não têm conhecimento. Todavia, todos os utentes afirmam ser 

independentes quanto à toma. As avaliações dos comportamentos relativos à toma da medicação 

demonstram que 50% dos 12 medicados nunca se descuidam, nem se esquecem de tomar a 

medicação, o que são resultados bastante favoráveis (anexo XXI, G2-G3). Por outro lado, apenas 

1 utente revela interromper o tratamento por não o ter disponível (anexo XXI, G4). Quando 

questionada sobre deixar o tratamento por iniciativa própria, cerca de 33% da população afirma 

tê-lo feito (anexo XXI, G5). Dentro dos utentes de risco selecionados na tabela do anexo XX, o 

utente 5 revela ter deixado a medicação para a hipercolesterolémia e, consequentemente, os 

valores apresentam-se alterados; a utente 8 deixou de tomar a medicação pois sentia-se bem, no 

entanto, os valores de CT apresentam-se bastante alterados; por último, a utente 14 revela 

também resultados de CT não controlados, que podem ser justificados pela sua baixa adesão. 

Nestas duas situações, foram importantes os aconselhamentos farmacêuticos, que levaram os 

utentes a dirigirem-se ao seu médico.  

1.11. Conclusão 

O estudo que foi realizado é apenas de caráter observacional e não foi possível concluir 

relativamente à classificação da população em estudo (se é de RCV ou não). O facto da maior 

parte da população não se encontrar em jejum, que é uma condição importante à avaliação de 

certos parâmetros, como é o caso da glicémia, assim como a condicionante de a amostragem 

submetida ao rastreio ser reduzida, constituem os principais motivos para não existir uma 

classificação concreta da população relativamente ao RCV. O principal objetivo do rastreio não 

foi bem-sucedido, no entanto, a realização desta iniciativa num local que permitisse o 

rastreamento de um maior número de pessoas, como por exemplo um Centro de Dia, poderia 

melhorar os meus resultados em termos de amostragem. Por outro lado, penso que seria 

importante a realização de uma pré-divulgação da realização do Rastreio Cardiovascular, 

alertando para a necessidade de vir em jejum.  Por outro lado, na realização do estudo da adesão 

à terapêutica de pacientes previamente medicados, observa-se uma percentagem considerável 

de utentes que deixaram a medicação por iniciativa própria, o que constitui um resultado pouco 

favorável. Ao fazer uma interceção dos resultados obtidos nos dois estudos, nomeadamente os 

utentes selecionados na tabela do anexo XX, podemos determinar que 3 dos casos apresentados 

com mau controlo podem ser o resultado da falha na adesão à terapêutica. Assim, embora não 

seja permitido atingir o primeiro objetivo, através deste segundo estudo, foi possível verificar em 
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3 utentes desta população a importância de aderir corretamente à terapêutica a fim de obter a 

eficácia pretendida do tratamento e os resultados finais esperados. 

Para mim, para além de ampliar o conhecimento e recordar alguns conceitos, esta experiência 

permitiu ganhar a confiança dos utentes e criar uma relação profissional de saúde-utente bastante 

saudável, o que é de enorme importância já que estes eram, na sua maioria, clientes habituais, 

permitindo facilitar outras funções, nomeadamente o seu posterior atendimento.  De certa forma, 

possibilitou também um crescimento a nível intelectual, uma vez que o aconselhamento dos 

pacientes ficou à minha inteira responsabilidade, pelo que tive que adaptar uma postura confiante 

e acima de tudo, adaptar o discurso ao tipo de utente, de forma a ser sempre objetiva com as 

metas a cumprir, face aos resultados. 

2. Projeto II - Doença celíaca  

2.1. Contextualização 

A Doença Celíaca (DC) é uma enteropatia crónica do intestino delgado, de caráter autoimune 

e desencadeada pela exposição ao glúten (principal fração proteica presente no trigo e centeio, 

na aveia e na cevada), em indivíduos geneticamente predispostos81,82. Esta patologia é 

caracterizada por uma inflamação crónica do intestino delgado, resultando em atrofia das 

vilosidades intestinais, hiperplasia de criptas e infiltração linfocítica83. Estudos de prevalência da 

DC têm demonstrado que esta doença é mais frequente do que anteriormente se pensava, apesar 

de existirem ainda imprecisões nos valores obtidos. Isto pode ser o resultado da falta de 

informação relativamente à patologia, assim como da dificuldade de acesso a meios de 

diagnóstico, reduzindo as possibilidades de tratamento adequado e consequente melhora 

clínica84. Na Europa, a prevalência da DC é, aproximadamente, 1 em cada 200 indivíduos 

(1/200)85. Relativamente a Portugal, a prevalência da doença é semelhante ao resto da Europa 

(1/130-300)86. Contudo, de acordo com o ‘’modelo em iceberg’’ (anexo XXII)84, apenas uma 

minoria dos doentes possui doença clinicamente reconhecida. Uma grande parte dos doentes 

apresenta a chamada doença celíaca silenciosa, assintomática e, por esta razão, de diagnóstico 

mais difícil85. É, desta forma, importante disponibilizar informação adequada ao público, dando a 

conhecer a doença e os seus sintomas característicos, de forma a que seja realizado o rastreio 

logo que estes surjam, evitando situações mais graves. No nosso país, estima-se que existam 

aproximadamente 70 a 100 mil celíacos por diagnosticar 87.  A DC pode ocorrer em qualquer 

idade, no entanto, atualmente, a incidência da DC é superior nos adultos e 25% dos novos casos 

diagnosticados ocorrem em indivíduos com idade superior a 60 anos85,87. É também importante 

referir que, devido ao caráter hereditário, parentes de primeiro grau de celíacos devem ser 

submetidos ao teste sorológico para sua deteção88. 

2.2. Etiologia 

A DC é uma patologia multifatorial sendo a conjugação de fatores ambientais e genéticos 

crucial para o seu desenvolvimento.  
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Fatores Ambientais: o glúten é uma mistura complexa de proteínas que, como anteriormente 

referido, existe no trigo. Entre as proteínas do glúten, destacam-se a gliadina e a glutenina89. Estas 

últimas, pertencem ao grupo das prolaminas, sendo caracterizadas pela sua insolubilidade em 

água e pelo elevado conteúdo de glutamina (38%) e prolina (20%)89. A gliadina apresenta 

sequências peptídicas resistentes à digestão proteolítica gástrica, pancreática e intestinal, e por 

essa razão não se degradam totalmente. Estes resíduos são ricos em prolina e podem ser 

responsáveis por desencadear reações imunológicas mediadas por células T em indivíduos 

geneticamente predispostos, provocando, consequentemente, danos no intestino89. Contudo, o 

glúten não existe somente no trigo, mas também no centeio, na cevada e aveia, contendo outro 

tipo de prolaminas89. De acordo com alguns estudos, quanto maior a quantidade de resíduos de 

prolina na proteína de armazenamento, maior será o potencial imunogénico desta, 

nomeadamente em doentes celíacos. Esta pode ser a explicação da avenina da aveia apresentar-

se menos imunogénica quando comparada com a gliadina do trigo90  

Fatores Genéticos:  Os marcadores DQ2 e DQ8, presentes na região do Antigénio Leucocitário 

Humano (HLA) de classe II são os principais responsáveis pela suscetibilidade genética à 

patologia91. A expressão destes genes origina células apresentadoras de antigénios (APC) que, 

ao expor os antigénios aos linfócitos T, originam a resposta inflamatória presente na DC91. Cerca 

de 90% dos pacientes com DC apresentam o marcador DQ2, do grupo HLA-DQ, e a maior parte 

dos 10% restantes possuem o DQ892. Contudo, os alelos que codificam as moléculas DQ2 e DQ8 

podem ser encontrados em cerca de 15 a 30% da população geral e, por essa razão, a sua 

presença não tem especificidade suficiente para diagnosticar a DC. Por outro lado, a realização 

do exame pode excluir essa possibilidade, uma vez que, a ausência dos marcadores torna a 

hipótese de um indivíduo ser portador da doença extremamente improvável93. 

2.3. Manifestações clínicas e complicações 

A DC pode ser desencadeada aquando da introdução do glúten na alimentação e, por essa 

razão, é mais comum surgir entre os 6 e 20 meses. Contudo, como anteriormente referido, é cada 

vez maior o número de casos diagnosticados em idades mais avançadas. Manifesta-se 

principalmente a nível gastrointestinal, com sintomatologia resultante da alteração da absorção 

intestinal94,95. Contudo, existem também manifestações extraintestinais que são frequentes, 

podendo mesmo ser predominantes no quadro clínico96, uma vez que menos de 50% dos casos 

diagnosticados em adultos apresentam os sintomas intestinais como primários95,97,98. Devido ao 

efeito da má absorção, a anemia por défice de ferro ou por défice de vitamina B12, e 

consequentemente a fadiga causada, constituem a forma de apresentação da DC em cerca de 8 

a 15% dos casos99,100, com uma prevalência que pode rondar os 12 a 20% nos doentes celíacos98. 

Também como consequência de alterações na absorção pode ocorrer défice de cálcio e vitamina 

D, que pode levar ao desenvolvimento de patologias como a osteoporose ou osteopenia. A 

prevalência destas patologias é dependente da idade, no entanto, pode atingir os 50% no sexo 

masculino e 40% no sexo feminino98, existindo, assim, um elevado risco de fraturas101. 
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Adicionalmente, a DC pode levar a manifestações neurológicas, mais frequentemente a ataxia 

e a neuropatia periférica102. Em situações raras, hipoalbuminemia e aumento do tempo de 

protrombina podem surgir também como resultado de má absorção severa103. A Dermatite 

Herpetiforme é patognomónica da DC, manifestando-se através da existência de um rash 

papulovesicular pruriginoso e de distribuição predominantemente ao nível do couro cabeludo, 

cotovelos, joelhos e nádegas, sendo bastante sensível à ingestão de pequenas quantidades de 

glúten98,100. Para além de toda a sintomatologia referida anteriormente, a DC associa-se a 

diversas patologias, nomeadamente a Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), tiroidite autoimune cirrose 

biliar primária, hepatite autoimune, défice de IgA, cardiomiopatia dilatada, miocardite autoimune, 

entre outros 101,103. As patologias autoimunes são mais frequentes em pacientes com diagnóstico 

de DC, podendo mesmo agravar o estado clínico referente à DC. Contudo, podem responder a 

uma Dieta Isenta de Glúten (DIG)101. A DC está igualmente associada às síndromes 

cromossómicas de Turner, Williams e Down, sendo que neste último, a sua prevalência chega a 

ser 20 vezes superior quando comparados com a restante população97.  

Finalmente, alguns estudos evidenciam que a DC também está associada a certas alterações 

reprodutivas, como é o caso do atraso na menarca, amenorreia, menopausa precoce, abortos, 

baixo peso à nascença, crescimento intrauterino retardado, bem como infertilidade masculina e 

feminina104,105. Contudo, outros estudos não encontraram evidência que comprove um aumentado 

risco de infertilidade em pessoas com DC106. Esta patologia pode ser diagnosticada através de 

biopsia hepática, verificando-se que cerca de 80% dos utentes afetados apresentam alterações 

histopatológicas compatíveis com DC, contudo, apenas cerca de 10-20% exibem sintomas 

intestinais e 20% sintomas extraintestinais100,107. 

2.4. Classificação 

O quadro clínico da DC varia de acordo com a faixa etária e o momento em que o diagnóstico 

é realizado (atempado ou tardio). Nas crianças prevalecem sintomas de diarreia, distensão 

abdominal e atraso no crescimento. Por outro lado, na adolescência o quadro extraintestinal 

começa a predominar, verificando-se situações de baixa estatura, anemia e sintomas 

neurológicos. No adulto, os sintomas mais frequentes poderão ser a anemia, osteoporose, bem 

como o desenvolvimento de outras doenças autoimunes94. A DC pode manifestar-se sob 3 

formas, as quais se encontram descritas na figura 1108.   

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Classificação da Doença Celíaca108  
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2.5. Critérios de Diagnóstico 

A sintomatologia descrita acima pode indiciar a presença da DC, contudo, não é suficiente 

para estabelecer um diagnóstico conclusivo. Uma primeira etapa consiste na realização de um 

rastreio serológico, que se baseia na deteção de anticorpos da classe das IgA como antigliadina, 

anti-transglutaminase (TTG) e anti-endomísio109. A identificação destes marcadores é útil para 

determinar se os indivíduos devem ou não ser submetidos à biópsia do intestino delgado. 

Adicionalmente, são importantes no acompanhamento do paciente celíaco, como, por exemplo, 

para detetar uma possível transgressão à dieta110,111.  

Para o diagnóstico definitivo da DC nos adultos é indispensável a realização de uma biópsia 

ao intestino delgado112,113, a qual permite identificar a presença de vilosidades atrofiadas, 

alongamentos das criptas e aumento dos linfócitos intraepiteliais. A classificação de Marsh da DC 

(anexo XXIII), permite relacionar estas alterações com o estádio em a doença se encontra114.  Nas 

crianças, aquando da deteção, através da técnica ELISA, de níveis de TTG dez vezes superiores 

aos considerados normais, assume-se a presença da patologia e evita-se a biopsia intestinal115. 

Adicionalmente, existe possibilidade de fazer uma Endoscopia Digestiva Alta (EDA) para 

reconhecimento da patologia por inspeção visual. No entanto, é importante relembrar que, a 

observação de um intestino aparentemente normal, não exclui a presença de doença116. 

2.6. Tratamento 

Atualmente, a DIG é o único tratamento efetivo para a DC. A ausência deste componente 

impede as alterações fisiopatológicas do intestino delgado, promovendo a eficaz absorção de 

nutrientes a este nível e, consequentemente, favorece a reabilitação nutricional do indivíduo, com 

melhoria significativa da qualidade de vida. No entanto, a manutenção de uma dieta isenta de 

glúten requer mudanças no estilo de vida, o que constitui uma barreira à eficácia do tratamento. 

Este composto é parte integrante de inúmeros alimentos da dieta normal, quer por existir 

naturalmente, como é o caso do trigo, quer pela sua utilização como aditivo alimentar a fim de 

melhorar o sabor, a textura e retenção da humidade dos alimentos89. Felizmente, são cada vez 

mais os produtos existentes no mercado com a característica “isentos de glúten”117, apresentando, 

segundo a Food and Drug Administration (FDA), o máximo de 20 ppm deste composto89.  

Para além do tratamento é necessário monitorizar o progresso clínico e a adesão ao plano 

terapêutico, através de testes serológicos, e também assegurar o apoio regular de um 

nutricionista, quer na escolha dos alimentos adequados quer na preparação de refeições. Nestes 

doentes, é necessário estabelecer uma alimentação adequada, preenchendo determinadas 

lacunas nutricionais, através da ingestão de peixe, carnes, legumes e frutas117. É também 

importante fornecer suplementos alimentares de forma a auxiliar na recuperação dos 

desequilíbrios nutricionais causados pela malabsorção118. A introdução da DIG permite melhorar 

a absorção de determinados alimentos por reversão das alterações na mucosa intestinal, no 

entanto restringe a ingestão de outros, podendo manter, assim, os défices de fibra, ácido fólico, 

selénio e vitaminas (anexo XXIV). Por outro lado, é importante referir que a DIG não é inócua e 
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apresenta um grande impacto na vida do individuo, afetando não só a nível nutricional, mas 

também cardiovascular, psicológico, económico e social119. 

Em muitos casos, os doentes apresentam uma resposta clínica inicial dramática com melhoria 

dos sintomas em algumas semanas. Por outro lado, no que respeita à recuperação histológica, 

esta é mais lenta e a recuperação completa da mucosa pode levar meses ou anos118. 

Pode ainda existir a forma de resistência ao tratamento através da dieta, sendo definida como 

Doença Celíaca Refratária (DCR). Esta última pode decorrer de uma persistência à DIG, sendo 

por isso a DCR primária, ou pode resultar de um reaparecimento de sintomas e, desta forma, 

designada de DCR secundária94. Para o tratamento da DCR recorre-se à terapêutica 

imunossupressora, com a utilização de corticosteroides, como é o caso da prednisolona e 

budesonido. Como a dependência dos corticosteroides é frequente, é admitida a utilização de 

outros imunossupressores, como a ciclofosfamida ou azatrioprina120,121,122. 

2.7. Projeto: Motivação, Objetivo e Metodologia 

Atualmente, existem muitos produtos com a indicação de ausência de glúten na sua 

composição. No entanto, a meu ver, a razão da existência dessa discriminação não é 

compreendida por uma grande parte da população. A Doença Celíaca, apesar de comprometer a 

qualidade de vida dos indivíduos a vários níveis, é uma patologia com pouco destaque e, 

consequentemente, o seu diagnóstico é desvalorizado. Atualmente, pessoas próximas 

encontram-se perante esta realidade e demonstram pouco grau de conhecimento sobre a 

patologia e algumas dificuldades no seguimento da DIG. Assim, desenvolvi este projeto com a 

finalidade de disponibilizar alguns conceitos importantes relativamente à DC e importância do seu 

tratamento, de forma a dar a conhecer esta patologia, assim como os sintomas característicos da 

mesma. Neste sentido, propus a elaboração de um folheto informativo (anexo XXV), no qual, de 

forma resumida, explicava a etiologia da doença, os sinais e sintomas da mesma, as patologias 

associadas e, finalmente, o tratamento atualmente utilizado.  No final consta um pequeno resumo 

da informação disponível no panfleto, permitindo a leitura rápida do mesmo e, ainda, alguma 

informação adicional como o método de diagnóstico e a necessidade de suplementação 

complementar à DIG. Os panfletos foram dispostos no balcão da farmácia para permitir o fácil 

acesso dos utentes.  No final, como foram impressos em grande quantidade, os restantes foram 

distribuídos nos sacos, juntamente com a medicação. Esta intervenção não tinha um público-alvo 

específico, tendo o objetivo de atingir um número considerável de utentes, de forma a divulgar ao 

máximo as informações referentes a esta patologia. 

2.8. Conclusão 

A falta de informações sobre a DC é um obstáculo que deve ser ultrapassado, sobretudo pela 

proximidade dos sintomas com outras doenças, o que leva a um diagnóstico tardio. Por outro lado, 

acontece que os profissionais de saúde, muitas vezes por desatenção, não detetam os sinais 

característicos desta patologia, o que dificulta o seu reconhecimento.  
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Com esta iniciativa, espero ter conseguido atingir o objetivo inicial: elucidar os utentes sobre 

a existência desta patologia, assim como as medidas a adaptar na sua presença. O conhecimento 

da doença permite que os indivíduos se encontrem mais atentos aquando do aparecimento de 

sinais característicos e, consequentemente, realizem o seu rastreio. Durante o tempo em que os 

panfletos estiveram disponíveis, apesar de alguma timidez na aquisição, os utentes 

demonstraram interesse em ler e conhecer melhor esta patologia. Por outro lado, muitas vezes 

verifiquei que os utentes se mostravam reticentes em adquirir um panfleto por falta de tempo para 

ler na farmácia. De forma a contornar este obstáculo, os panfletos foram introduzidos nas sacas 

e disponibilizados aquando da dispensada medicação. Desta maneira, os utentes poderiam lê-los 

calmamente quando tivessem hipótese de o fazer. A realização desta atividade foi bastante útil 

para mim, dado que o meu conhecimento nesta área não era muito sólido. Adicionalmente, 

através da leitura dos panfletos os colaboradores tiveram a oportunidade de rever os seus 

conhecimentos sobre a Doença Celíaca e relembrar alguns conceitos. Este foi um ponto bastante 

importante no projeto. Resumindo, o farmacêutico é o profissional de saúde de primeira instância 

para os utentes que pretendem colocar dúvidas e receber conselhos. Assim, é fundamental para 

este deter bases de conhecimento teórico destas patologias menos comuns, por forma a realizar 

um correto aconselhamento farmacêutico ou mesmo permitir o reconhecimento da patologia. 

3. Projeto III - Higiene oral para crianças 

3.1. Contextualização 

A saúde oral é uma parte integrante da saúde geral e mantê-la deve ser uma prioridade. 

Nestes últimos anos, os dados relativos à prevalência das doenças orais que atingem a 

sociedade, da infância à juventude, os elevados custos que estas acarretam e a falta de medidas 

de prevenção simples, acessíveis e eficazes levaram a um olhar mais atento por parte da (OMS), 

conduzindo a um reforço da importância dada à saúde oral, nomeadamente à cárie dentária e às 

anomalias de oclusão, promovendo e incentivando a realização de programas de prevenção123,124. 

Em Portugal, os programas de promoção da saúde oral e prevenção de doenças têm vindo a ser 

realizados desde 1986 e dirigidos especialmente às crianças e aos jovens, sob orientação técnico-

normativa da Direcção-Geral da Saúde (DGS)125. 

Uma boa higiene oral, conseguida através de hábitos de cuidado diários básicos e acessíveis, 

é capaz de prevenir muitas doenças, tais como as cáries, a periodontite ou perda de dentes, entre 

outras. Embora as patologias orais não coloquem a vida humana diretamente em risco, têm um 

enorme impacto negativo ao nível da qualidade de vida, da autoestima, da capacidade de 

mastigação e, consequentemente, no estado nutricional e a na saúde geral126,127. Deve ser 

realçada a ideia de que uma boa saúde oral, para além de diretamente associada a corretos 

comportamentos de higiene oral128,129, também está dependente de condutas alimentares 

adequadas, como por exemplo evitar o consumo de alimentos cariogénicos130,131,132, e das visitas 

regulares aos médicos dentistas. Neste sentido, no que se refere aos cuidados específicos e 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

 

33 

 

diferenciados na prevenção e tratamento aquando da assistência à criança, é necessária uma 

estreita colaboração entre o odontopediatra e o pediatra, bem como a educação dos pais133. 

3.2. Anatomia do dente e dentição humana 

O dente é uma das estruturas anatómicas e histológicas mais individuais e complexas 

presentes no corpo humano. De uma forma geral, podemos dividir o dente em três zonas: a coroa, 

parte visível do dente; o colo, a zona de inserção do dente na gengiva, e a raiz, a zona mais 

profunda do dente134,135. Relativamente à sua composição, o dente é constituído por várias 

camadas, sendo  o esmalte a camada mais externa, correspondendo à parte branca do dente, e 

que, devido à natureza da sua composição altamente mineralizada [fosfato de cálcio na forma de 

hidroxiapatite (95%), água (12%) e matéria orgânica (3%)], lhe confere a elevada dureza 

característica136,137. Diretamente abaixo do esmalte existe a dentina, que consiste numa camada 

de tecido calcificado a qual possui túbulos microscópicos, onde se situam as extensões 

citoplasmáticas dos odontoblastos - células responsáveis pela produção e manutenção da 

dentina135,138. Por sua vez, os corpos celulares dos odontoblastos estão presentes na zona mais 

interior do dente, a câmara pulpar, com nervos e vasos sanguíneos. A sensibilidade dentária é 

caracterizada por uma sensação de dor que ocorre como resultado de situações em que o frio ou 

calor dos alimentos atinge esta região, nos casos em que a dentina se encontra exposta, quer por 

destruição do esmalte, quer por destruição da gengiva. Por último, existe ainda o cemento, que 

consiste na camada de tecido conjuntivo responsável por fixar o dente à gengiva e ao osso134.  

Na tabela 3 estão descritos os tipos de dentes existentes na dentição da criança e do adulto, 

assim como as suas respetivas funções. 

 
 

   *Dentro dos molares, estão também incluídos os dentes do siso que não são de presença obrigatória em todas as pessoas. Estes 

apenas erupcionam entre os 17 e os 25 anos, sendo que, numa grande maioria dos casos, estes são posteriormente removidos, uma 

vez que perturbam a restante dentição136. 

3.3. Doenças Dentárias 

3.3.1. Placa bacteriana e tártaro 

Ao nível da cavidade oral, existe um biofilme de bactérias, comummente designado por placa 

bacteriana139. Quando esta camada não é removida através de uma higiene oral diária, os seus 

componentes fundem-se com o esmalte, sofrem remineralização, originando um produto mais 

duro, o tártaro140. Após o seu aparecimento este não é reversível através da higiene diária, sendo, 

 Incisivos Caninos Molares* Pré-molares 

Crianças* 

(dentição primária)     

Adultos** 

(dentição definitiva)     

Funções 

- Forma adequada à 

sua penetração nos 

alimentos. 

- Fundamentais em 

alguns sons da fala. 

- Ponta afiada 

para dilacerar 

pedaços de 

comida. 

  - São os dentes de maior tamanho e 

resistência. 

- Grande área de superfície confere 

capacidade para triturar a comida, 

preparando-a para a deglutição posterior. 

- Tamanho superior aos 

incisivos e caninos. 

- Ação de esmagamento e 

trituração dos alimentos. 

Tabela 3 – Tipos de dentes e funções atribuídas135,136.  

 

 

 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/anatomia-do-dente-pt
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necessária a intervenção de um profissional para a remoção. A placa bacteriana e o tártaro são 

considerados os principais agentes etiológicos de iniciação e progressão de patologias orais139.  

3.3.2. Cáries dentárias 

As patologias orais constituem um dos principais problemas da população infantil e juvenil em 

todo mundo124,141. Dentro das doenças que afetam a cavidade bucal a cárie dentária destaca-se 

como a patologia mais comum da infância, sendo que a nível mundial afeta 60 a 90% das crianças 

em idade escolar124. Em Portugal, 49% das crianças com 6 anos apresentam, pelo menos, um 

dente cariado, permanecendo a grande maioria dos dentes (88%) sem tratamento141.  

A cárie dentária é uma patologia infeciosa pós-eruptiva, caracterizada por uma dissolução 

gradual e destruição dos tecidos mineralizados dos dentes, originando uma cavidade. Isto resulta 

da natureza ácida do principal mineral constituinte do esmalte, a hidroxiapatite, que em condições 

ácidas, causadas principalmente por fermentação de açucares pelas bactérias existentes na 

cavidade oral, se dissolve lentamente138. A partir dos alimentos e da água consumida é possível 

obter novamente a deposição de minerais como o flúor, o cálcio ou o fosfato. No entanto, quando 

o equilíbrio entre a dissolução e a remineralização é perturbado, as cáries surgem138. Outros 

fatores de risco para o desenvolvimento das cáries incluem o fluxo e a composição salivar, a 

exposição inadequada ao flúor, componentes imunológicos, fatores genéticos142,143, fatores 

comportamentais (de higiene e alimentares) e sociodemográficos130,144,145. Inevitavelmente, a 

ausência de tratamento levará a lesões piores e de maior extensão, progredindo em direção à 

polpa dentária, o que resulta num aumento progressivo da inflamação da polpa, coexistindo com 

sintomatologia dolorosa130,146.  

3.3.3. Doença Periodontal 

As doenças periodontais são patologias infeto-inflamatórias que afetam o periodonto, ou seja, 

os tecidos de suporte (gengiva) e sustentação (cemento, ligamento periodontal e osso) dos 

dentes147. A inflamação provocada pela presença de bactérias do biofilme ou placa adjacente ao 

dente, constitui a causa mais frequente das doenças periodontais e uma das formas de prevenção 

destas doenças passa por cuidados orais adequados148.  Estas perturbações podem também ter 

origem traumática, neoplástica, metabólica ou genética148. A patologia desenvolve-se na 

sequência de um desequilíbrio entre a agressão microbiana e a resposta do hospedeiro, sendo 

que esta pode ser perturbada na presença de algumas doenças (como a Diabetes Mellitus), 

fatores psicossomáticos (stress) uso de medicamentos, hábitos (tabaco) e aspetos genéticos147. 

As doenças periodontais podem ser subdivididas em dois grupos: as gengivites e as 

periodontites149.  As gengivites são altamente prevalentes, resultam de uma inflamação superficial 

da gengiva e são facilmente reversíveis através de uma adequada higiene oral.  Por outro lado, 

nas periodontites a inflamação estende-se atingindo as camadas mais profundas, levando ao 

afastamento entre a camada interna da gengiva e o dente e, consequentemente, origina espaços 
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nos quais podem entrar resíduos e que são ideais para a proliferação bacteriana. Nestes casos, 

pode haver a reabsorção do osso, conduzindo a uma posterior perda do dente149.  

3.4. Comportamentos a adaptar para uma boa Saúde Oral 

Como referido acima, uma higiene adequada é um passo importante para uma boa saúde 

oral.  Fatores de natureza comportamental, nomeadamente uma escovagem regular, a utilização 

do fio dentário, uma alimentação equilibrada e visitas regulares ao médico dentista, encontram-

se diretamente associadas a uma redução significativa do risco de cárie150. No que respeita à 

escovagem dos dentes, esta deve ser realizada no mínimo 2 vezes ao dia, após as refeições, 

devendo incluir a lavagem das gengivas e da língua com uso de pastas dentífricas contendo flúor 

cuja concentração deve variar em função da idade. É também recomendado completar a lavagem 

recorrendo ao fio dental, garantindo a remoção dos restos dos alimentos e da placa bacteriana 

nas superfícies interdentárias, onde a escova não é suficiente151,152. A higiene alimentar assenta, 

no contexto da saúde oral, sobretudo na diversidade e na redução do consumo de bebidas e 

alimentos açucarados, em especial no intervalo entre as principais refeições. De igual importância 

está a consulta periódica ao dentista, devendo ocorrer pelo menos uma vez a cada 6 meses, 

permitindo, assim, detetar precocemente o desenvolvimento da cárie e fornecer orientações 

específicas, como por exemplo técnicas de escovagem e/ou a utilização correta do flúor153.    

3.5. Importância do Flúor 

O flúor é um mineral que pode ser naturalmente encontrado na água e nos alimentos. Apesar 

deste não fazer parte da estrutura química do principal mineral constituinte do esmalte, a 

hidroxiapatite, o flúor pode ser integrado na sua estrutura cristalina, originando, desta forma, a 

fluorapatite. Assim, o flúor é eficaz na proteção do esmalte dental contra a cárie, reduzindo a 

dissolução do esmalte e melhorando os processos de remineralização do esmalte154,155,156. No 

entanto, o fluor só pode ser utilizado em doses reduzidas e estipuladas de acordo com fatores 

como, por exemplo, a idade. Quando existe em excesso pode causar alterações no esmalte 

durante o processo de formação dos dentes, que podem variar desde pequenas manchas 

esbranquiçadas pouco percetíveis a uma coloração castanha com impacto negativo a nível 

estético, designado por fluorose. Esta perturbação afeta as crianças com menos de 6 anos e as 

manchas apenas podem ser removidas por um profissional157,158. 

3.6. Técnica de Lavagem Dentária 

Para uma correta técnica de lavagem dos dentes, a escova deve ser colocada num ângulo de 

45º com a gengiva, movendo-a suavemente em movimentos circulares sob os dentes inferiores e 

superiores, interna e externamente, excetuando a parte interior dos dentes frontais superiores e 

inferiores. Nesta zona, devem ser executados movimentos verticais, com a escova colocada 

igualmente numa posição vertical. Finalmente, para a lavagem das zonas de oclusão dos dentes, 

recomenda-se a colocação da escova horizontalmente e recurso a movimentos vaivém159.  Por 

outro lado, sendo a língua uma superfície muito irregular, permite, deste modo, a acumulação e 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

 

36 

 

proliferação de bactérias nas irregularidades, devendo esta também ser limpa com movimentos 

no sentido frontal e lateral, lavando com água no final160. No anexo XXVI encontra-se uma tabela 

que discrimina os elementos fundamentais da Higiene Oral. 

3.7. Higiene Oral Infantil 

Enquanto não existem dentes, a higiene deve ser feita todos os dias após a amamentação, 

utilizando por exemplo uma gaze embebida em água morna e limpando com movimentos rotativos 

por toda a região gengival e língua. Esta limpeza diminui o risco de aparecimento de doenças 

como a candidíase oral e reduz o desconforto no momento da erupção dos primeiros dentes161,162. 

A higiene propriamente dita inicia-se após a erupção dos primeiros dentes, os quais devem ser 

lavados regularmente, recorrendo a uma gaze ou escovas macias, por forma a não danificar as 

gengivas ainda muito jovens123. É importante conferir à criança a responsabilidade de tratar os 

seus dentes logo que possua a autonomia e a destreza necessárias para tal (por volta dos 8 anos), 

sempre com a supervisão de um adulto163. A escovagem mais pormenorizada deve ser a noturna. 

A dureza de uma escova destinada ao uso infantil é uma característica a ter em especial 

consideração. A eleição deve ser direcionada para uma escova suave, podendo ainda ser 

passada por água quente, de forma a aumentar a suavidade. Tal como na idade adulta, nas 

crianças é de igual importância a utilização de fio dentário, para completar a limpeza oral. Por 

outro lado, o colutório, não é recomendado a crianças de idade inferior a 7 anos, atendendo à 

imaturidade do processo de deglutição. De realçar, tal como referido anteriormente, a importância 

da utilização de uma pasta dentífrica com flúor, aumentando assim a resistência dentária. No 

entanto, devem ser controlados os dentífricos com sabor a fruta, impedindo o seu consumo em 

excesso, pois estão já descritos na literatura, casos de fluorose resultantes do abuso de destes163. 

3.8. Higiene Alimentar 

De acordo com o que tem vindo a ser descrito, o controlo da dieta é um ponto fundamental no 

campo da prevenção da cárie dentária, uma vez que é um dos fatores de risco. Neste sentido, os 

pais têm a importante função de estimular a criança, e a eles próprios, para a prática de uma dieta 

equilibrada sem recurso a produtos açucarados (gomas, sumos de fruta, o mel, os xaropes e o 

próprio açúcar branco ou amarelo que têm açúcares livres) e alimentos adesivos que acabam por 

permanecer durante mais tempo em contacto com os dentes, aumentando, desta forma, a sua 

cariogenicidade. Este registo deve ser implementado tão cedo quanto possível. Os açúcares não 

devem ser proibidos, mas sim controlados164,165,166.  

3.9. Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) 

Em Portugal, os cuidados de saúde oral são amplamente fornecidos pelo setor privado. No 

entanto, a implementação do PNPSO teve como objetivos reduzir a incidência e a prevalência das 

doenças orais nas crianças e jovens, melhorar os conhecimentos e comportamentos 

relativamente à saúde oral e promover a equidade na prestação de cuidados de saúde oral às 

crianças e jovens com necessidades de saúde especiais125. Com o decorrer do tempo, o PNPSO 
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expandiu-se por forma a abranger outros grupos populacionais, tais como, os mais vulneráveis 

(grávidas e idosos), em 2008, os doentes infetados pelo VIH/SIDA, em 2010, e mais 

recentemente, em 2014, passou a abranger a intervenção precoce no cancro oral, nomeadamente 

em grupos de risco (homens, fumadores, com idade igual ou superior a 40 anos e com hábitos 

alcoólicos)125. No que respeita às crianças, ao longo dos anos o PNPSO levou a uma redução 

significativa da prevalência de cáries, através de programas de promoção da saúde, tanto no 

ensino primário, quanto no secundário167.  

3.10. Projeto: Motivação, Objetivo e Metodologia 

Apesar de todas as recomendações e advertências por parte da Direção Geral de Saúde e 

outras entidades no sentido de promover a Saúde Oral e prevenir as patologias associadas a 

comportamentos de limpeza bucal inadequados, o tema da higiene oral ainda é, na minha opinião, 

um assunto ao qual não é dado o devido destaque. Consequentemente, os cuidados de higiene 

oral básicos são muitas vezes ignorados, constituindo esta a principal razão pela qual a grande 

maioria da população sofre de doenças dentárias. A promoção da Saúde Oral é importante em 

todas as idades, no entanto, a meu ver, tem uma especial importância nas crianças. Isto acontece 

pelo facto de estas se encontrarem em plena etapa das descobertas e a introdução destes novos 

conhecimentos pode ter um impacto bastante positivo, quer para a criança, quer para os seus 

progenitores, no sentido em que estas têm tendência a pôr em prática o que aprendem nas 

escolas e, muitas vezes, tentam instruir os mais velhos para que as possam acompanhar.  

Neste sentido, elaborei uma apresentação com o tema ‘’Higiene Oral’’ na ‘’ Associação Social 

e de Desenvolvimento de Guifões - ASDG’’, na qual participaram cerca de 28 crianças com idades 

entre os 8-10 anos. O desenvolvimento deste projeto teve como objetivo principal educar e 

sensibilizar os mais pequenos, recorrendo a uma linguagem simplificada e adaptada ao público-

alvo. De forma a tornar a transmissão de informação mais interativa, para a apresentação recorri 

a um suporte digital (anexo XXVII) e realizei várias perguntas no decorrer desta (anexo XXVIII), 

captando, assim, a atenção das crianças. Para aumentar a interação, foi entregue um certificado 

de participação (anexo XXIX) com uma imagem relativa ao tema, para que as crianças pudessem 

pintar. A mensagem que pretendi passar com esta iniciativa foi relativa à importância dos dentes 

e como os manter saudáveis, explicando algumas práticas necessárias à concretização desta 

condição. No final, para testar a aquisição de conhecimentos, elaborei um conjunto de perguntas, 

às quais respondiam ‘’ afirmativo’’ com a parte verde e ‘’negativo’’ com a parte vermelha do painel 

de sinalização que lhes tinha oferecido. Com o apoio da FN tive ainda a possibilidade de oferecer 

brindes às crianças no final da minha sessão.    

3.11. Conclusão 

Durante a apresentação do tema, houve bastante interação com as crianças, que se 

mostraram muito interessadas em participar e compartilhar as suas experiências relativamente à 

sua saúde oral. Para além disso, por iniciativa própria intervinham para demonstrar o 
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conhecimento previamente adquirido noutras sessões relativas a este tema. O ambiente foi 

bastante descontraído e, no decorrer da sessão, as crianças foram demonstrando bastante 

curiosidade e vontade de aprender, o que me deixou bastante satisfeita. No final, a realização do 

jogo para demonstrar a aquisição de conhecimento foi um ponto chave na apresentação e, dada 

a dinâmica da atividade, incentivou a participação, sendo, para mim, bastante gratificante este 

resultado. A meu ver, este projeto foi concebido com enorme sucesso. Por um lado, através da 

elaboração do mesmo consegui incutir conhecimentos básicos de higiene oral nas crianças, que 

se mostraram bastante empenhadas em aprender. Por outro, a realização deste projeto foi 

bastante enriquecedora, dado que tive a oportunidade de interagir com um público-alvo bastante 

diferente do habitual, conferindo-me ferramentas importantes para o meu futuro profissional, 

nomeadamente a capacidade de compreensão e elaboração de um discurso simples e objetivo. 

Adicionalmente, permitiu-me relembrar alguns conceitos e práticas que já se encontravam 

esquecidas, enriquecendo o meu conhecimento nesta área.  

4. Projeto IV - Proteção Solar 

4.1. Contextualização 

Com a chegada do calor e o início da época balnear surge uma crescente preocupação com 

a pele e com os cuidados necessários para a sua proteção. Contudo, ainda existem lacunas de 

informação relativamente à proteção deste órgão. Na farmácia, apesar de ser bastante elevada a 

frequência com que os protetores solares são solicitados, ainda se verifica um número 

considerável de pedidos para o tratamento de queimaduras e alergias solares. Esta é uma 

situação alarmante e indicadora de que, apesar dos diversos avisos relativamente aos efeitos 

nefastos causados pela exposição ao sol, continuam a verificar-se, de forma bastante recorrente, 

casos de exposições inapropriadas ao sol. Em Portugal, a incidência do cancro de pele tem vindo 

a aumentar168. No entanto, este pode ser facilmente evitado através da adoção de medidas 

preventivas, algumas das quais deverão ser sempre referidas pelo farmacêutico promovendo a 

adaptação de hábitos saudáveis no que respeita à exposição solar. 

4.2. A pele e radiação solar 

A pele é o maior órgão do corpo humano e apresenta funções de grande importância para o 

nosso organismo. Dentro destas, podemos dar especial destaque à função de barreira, 

protegendo o corpo contra as agressões externas (por exemplo, radiações) e função excretora, 

permitindo a eliminação de substâncias prejudiciais. Para além destas, a pele é responsável pela 

regulação térmica e sensorial169. A radiação solar apresenta benefícios para organismo, no 

sentido em que estimula a síntese de Vitamina D, importante para o normal crescimento e 

desenvolvimento ósseo170. Contudo, a exposição excessiva da pele à radiação UV pode resultar 

em danos agudos ou crónicos na pele. As respostas agudas provocadas pela exposição são as 

comuns queimaduras solares e imunossupressão local ou sistémica, enquanto as exposições 

recorrentes podem conduzir a danos caracterizados como crónicos, nomeadamente o 
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fotoenvelhecimento, fotocarcinogénese e a imunossupressão171. Por sua vez, a pele apresenta 

três mecanismos de defesa contra os danos provocados pela radiação, como sendo o aumento 

da espessura da camada epidérmica, o aumento da síntese de melanina pelos melanócitos e a 

hiperqueratose170. Um dos principais motivos que levam a uma exposição solar exagerada é a 

obtenção de uma pele bronzeada. No entanto, o tipo de pele dos indivíduos não é todo igual, 

levando a diferentes reações aquando a exposição à mesma quantidade de radiação. Estas 

variações apresentam origem genética, nomeadamente pela quantidade de melanina presente 

(responsável pela pigmentação). Desta forma, é possível classificar a pele em fotótipos de acordo 

com a capacidade de indivíduos com diferentes pigmentações constitutivas se bronzearem ou 

adquirirem eritema face a exposição solar, e assim conseguir aplicar as medidas de proteção 

adequadas170,172. A classificação atualmente utilizada foi proposta por Fitzpatrick e considera a 

existência de seis fotótipos de pele distintas, com base na história de exposições anteriores e 

algumas características étnicas, tal como se encontra detalhado no folheto do anexo XXX172. 

4.3. Projeto: Motivação, Objetivo e Metodologia 

Com este projeto, foi meu objetivo elucidar o público sobre os riscos subjacentes à exposição 

solar excessiva e inadequada, especificando algumas alterações dermatológicas consequentes. 

Pelo facto de se situar junto à praia, na FN são adquiridos muitos produtos para proteção solar. 

Porém, muitos utentes desconhecem o intervalo de horas em que devem retomar a aplicação do 

protetor e não se protegem nas horas recomendadas, o que torna falhada a ação do protetor solar.  

Assim, por forma a transmitir informação, elaborei um panfleto (anexo XXX) e ainda um poster-

resumo (anexo XXXI) das alterações às quais a pele fica sujeita após uma exposição inadequada. 

O panfleto apresentava informação sobre os benefícios do Sol, mas dava principal destaque aos 

riscos da exposição exagerada ao mesmo, descrevendo as doenças de pele mais comuns, para 

dar a conhecer a origem e alguns sinais relativamente aos quais os utentes devem estar em alerta. 

Para tornar o panfleto mais interativo, adicionei um quadro com os fotótipos de pele (classificação 

de Fitzpatrick) relacionado com o fator de proteção mais adequado para o tipo de pele. No final, 

delineei algumas regras a seguir na exposição solar, por forma a evitar as reações ao Sol, que 

são bastante comuns, principalmente, em dias de radiação UV mais elevadas. O poster, colocado 

num local bem visível na farmácia, descrevia apenas as consequências dermatológicas da 

exposição solar, nomeadamente o cancro de pele, alergias solares, queimaduras solares e 

envelhecimento precoce. O principal objetivo deste projeto teve por base a chamada de atenção 

para a adoção de comportamentos adequados no que respeita à exposição solar, elucidando para 

os danos na pele causados pelo Sol. 

4.4. Conclusão 

A preocupação com a pele é uma constante bastante visível nos utentes habituais da FN, 

sendo a área da dermocosmética muito requisitada. A disponibilização de panfletos relacionados 

com a pele e as consequências inerentes a uma exposição solar descuidada despertou um 
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enorme interesse na população de utentes, com uma ótima adesão à leitura do panfleto. No 

entanto, alguns utentes demonstraram alguma hesitação em ler por falta de tempo. A estes 

últimos, aquando do atendimento e da dispensa da medicação perguntava se pretendiam levar 

para ler noutro momento com maior disponibilidade e, em caso afirmativo, colocava o panfleto na 

saca, juntamente com os medicamentos. Na fase final de exposição dos panfletos, decidi, tal como 

fiz no projeto da Doença Celíaca, colocá-los em sacos de forma a serem entregues juntamente 

com a medicação. Desta forma, consegui que a informação fosse transmitida a um maior número 

de utentes, incluindo os mais distraídos. Relativamente ao poster, sendo este visualmente simples 

e de rápida leitura, despertou bastante a atenção dos clientes e estimulou a posterior leitura do 

panfleto. Deste modo, foi um ponto essencial no projeto, dando um contributo importante para a 

otimização do mesmo. Tendo em conta a adesão da população, assim como o interesse 

demonstrado pelo tema, penso que o objetivo inicial foi cumprido e que a informação foi 

transmitida com sucesso, estimulando, desta forma, a adoção de comportamentos adequados 

durante a exposição solar.   

Considerações Finais 

Depois de um longo percurso académico, que contempla 5 anos de uma vasta componente 

teórica e consolidação de conceitos farmacológicos e técnicos, chega uma das etapas mais 

desafiantes e essenciais à nossa formação: o estágio profissionalizante.  Esta última fase permite 

complementar todos os anos estudo com uma vertente prática, na qual podem ser aplicados todos 

os conhecimentos teóricos adquiridos.   

Com o estágio em farmácia comunitária, foi-me possível compreender a importância do papel 

do farmacêutico para a sociedade, e também conhecer todo o enquadramento logístico e 

organizacional necessário para o bom desempenho da farmácia.  A realização deste estágio na 

Farmácia Nacional permitiu para além da experiência adquirida, o desenvolvimento de inúmeras 

outras capacidades, desde a comunicação, organização, sentido de responsabilidade e 

competência de trabalho individual e em grupo. Relativamente aos projetos desenvolvidos durante 

este período, estes foram bem recebidos pelos colaboradores da FN, que contribuíram também 

para a sua realização. A elaboração destes trabalhos permitiu-me conhecer e abordar temáticas 

sobre as quais não detinha muito conhecimento, contribuindo para o meu enriquecimento a nível 

intelectual, assim como aprofundar os conceitos previamente adquiridos. Para além disso, à parte 

do atendimento, promoveram um maior contacto com os utentes, o que me permitiu esclarecer 

dúvidas e estabelecer um correto aconselhamento farmacêutico, visando a melhoria da sua 

qualidade de vida. Desta forma, foi possível estabelecer uma boa relação de proximidade e 

garantir a confiança do utente nos nossos serviços. Em suma, gostaria de salientar que todo o 

conhecimento e experiência adquiridos durante o período de estágio tiveram um contributo muito 

importante não só para a minha formação e evolução como profissional de saúde, mas também 

enriquecimento pessoal. 
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Anexos 

 

Anexo I – Tabela referente às formações/cursos presenciados, local de realização e 

duração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Certificado de participação na Formação Elancyl®  

 

FORMAÇÕES/ CURSOS Local DURAÇÃO 

Formação Elancyl® 
Laboratórios Pierre 

Fabre, Porto 
3 h 

Formação Uriage® Hotel Mercure, Gaia 3,5 h 

Formação Isdin® 
Hotel da Música, 

Porto 
2 h 

Formação Klorane® 
Laboratórios Pierre 

Fabre, Porto 
3h 

Workshop de Comunicação Clínica para 

Farmacêuticos - Edição 2019 
FFUP 6 h 

Farmacovigilância e Notificação Espontânea 

de Reações Adversas a Medicamentos 
FMUP 2 h 
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Anexo III - Certificado de participação na Formação Uriage® 

 

 

Anexo IV - Certificado de participação na Formação Isdin® 
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Anexo V - Certificado de participação na Formação Klorane® 

 

Anexo VI - Certificado de participação no Workshop de Comunicação Clínica para 

Farmacêuticos - Edição 2019 
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Anexo VII - Certificado de participação na formação ‘’Farmacovigilância e Notificação 

Espontânea de Reações Adversas a Medicamentos’’ 
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Anexo VIII – Tabelas de avaliação de Risco Cardiovascular 

Tabela 1 - Risco cardiovascular para adultos com idade igual ou superior a 40 anos e igual ou 

inferior a 65 anos1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Risco cardiovascular para adultos com idade inferior a 40 anos, igual para sexo feminino e 
masculino1. 

 

 

 

 

 

 

 

1Norma nº 005/2013 de 19/03/2013 atualizada 21/01/2015 (Avaliação do Risco Cardiovascular SCORE (Systematic Coronary 

Risk Evaluation)). Direção Geral de Saúde. 
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Anexo IX: Valores de referência para a PA e classificação do grau de HTA segundo os 

valores de PAS e PAD1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Norma nº 020 /2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013 (Hipertensão Arterial: definição e classificação). Direção 
Geral de Saúde. 

 

 

 

Anexo X: Valores de referência para o LDL, CT e HDL, de acordo com as ATP III Guidelines1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference. Disponível em: https://www.nhlbi.nih.gov/files/ 
docs/guidelines/atglance.pdf. [acedido a 20 de Junho de 2019] 

 

  

 

 

Classificação 
PAS 

(mmHg) 
PAD (mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal Alta 130-139 85-89 

HTA Grau I 140-159 90-99 

HTA Grau II 160-179 100-109 

HTA Grau III ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 <90 
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Anexo XI: Tabela-resumo do diagnóstico, fatores de risco, valores recomendados e 

tratamento das patologias apresentadas. 

 

1 Williams, B., et al., 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European heart journal, 

2018. 39(33): p. 3021-3104. 

2 Hobbs, F.R., Prevention of cardiovascular diseases. 2015, BioMed Central. 

3 Fundação Portuguesa de Cardiologia: Dislipidemia. Disponível em: http://www.fpcardiologia.pt/saude-docoracao/ 

factores -de-risco/dislipidemia/. [acedido a 20 de Junho de 2019] 

4 Fernandes, M. D. B. (2011). Hipercolesterolemia para além do tratamento farmacológico.  

5 Norma nº 002/2011 de 14/01/2011 (Diagnóstico e Classificação da Diabetes Mellitus). Direção Geral de Saúde. 

6 Duarte, L. Curso Gestores da Prevenção da Diabetes Tipo 2. Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, 2010. 

7 Fundação Portuguesa de Cardiologia: Diabetes. Disponível em http://www.fpcardiologia.pt/saude-do-coracao/factores-

de-risco/diabetes/. [acedido a 20 de Junho de 2019] 

 

 

 
Diagnóstico Fatores de Risco 

Valores 
recomendados 

Tratamento 

H
ip

e
rt

e
n

s
ã
o

 

- Elevação persistente da: 

 
Pressão arterial sistólica 

(PAS) 

≥ 140 mmHg, 
Pressão arterial diastólica 

(PAD) 

≥ 90 mmHg, 
 
 

- Consumo de álcool 
- Obesidade 

- Sedentarismo 

- Tabagismo 
- Alimentação 

inadequada e excesso 

de sal1. 
 

PAS < 120 mmHg 
PAD < 80 mm Hg 

Tratamento não farmacológico: 
adaptação de uma dieta saudável, evitar o 

consumo de sal e prática de exercício 
regular; 

Tratamento farmacológico: 

Modificador do eixo renina-angiotensina-
aldosterona (IECA, ARA,BCC) 

Em casos de risco cardiovascular alto ou 

muito alto, associar diurético tiazídico ou 
betabloqueadores (BB)2.* 

 

D
is

li
p

id
e
m

ia
s
 

Hipercolesterolemia: 
- CT >190 mg/dL 

e/ou 

- c-LDL ≥ 115 mg/dL 
Hipertrigliceridemia: 

- TG ≥ 150 mg/dL 

Dislipidemia mista: 
CT elevado e/ou c-LDL e TG 

elevados 

Hipolipidemia: 
- c-HDL < 40 mg/dL, em H 
- c-HDL < 45 mg/dL, em M 

- Fatores genéticos 
- Alimentação rica em 

gorduras e pobre e 

fibras e vegetais 
- Obesidade 

- Sedentarismo 

- Álcool 
- Tabagismo 

-Insulinoresistência 

(doentes obesos e 
diabéticos) 

- Hipotiroidismo 

CT < 190 mg/dl 
 

C- LDL <115 
mg/dl 

C-HDL 

≥ 40 mg/dl em H 
≥ 45 mg/dl em M 

 

TG < 150 mg/dl3 

 

Tratamento não farmacológico:** 
- Modificação dos hábitos alimentares 

(evitar alimentos gordurosos) e sociais, 

aumento da atividade física. 
Tratamento farmacológico:** 

- Estatinas 

- Resinas; 
- Ácido Nicotínico; 

- Fibratos; 

- Inibidores da absorção do Colesterol 
(Ezetimibe) 

- Inibidores PCSK9 4 

G
li
c
é
m

ia
 

I - Glicemia de jejum ≥ 126 

mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); 
II - Sintomas clássicos + 

glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl 

(ou ≥ 11,1 mmol/l); 
III - Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 

11,1 mmol/l) às 2 horas, na 

prova de tolerância à glicose 
oral (PTGO) com 75g de 

glicose; 

IV - Hemoglobina glicada A1c 
(HbA1c) ≥ 6,5%.5 

- Fatores genéticos 
- Envelhecimento 

populacional 
- Ingestão calórica 

excessiva 

- Sedentarismo 
- Obesidade6,7 

 

Glicémia em 
jejum: 

<110 mg/dl ou 

<6,1 mmol/l 5 

Tratamento não farmacológico 
- Modificação dos hábitos alimentares 

(evitar alimentos açucarados), aumento da 
atividade física. 

Tratamento farmacológico: 

- Insulina (humana) 
- Sulfunilureias 
- Biguanidas 

- Secretagogos de curta duração – 
glinidas 

- Glitazonas 

- Inibidores da alfa-glucosidase 
- Inibidores da dipeptidilpeptidase IV 

- Análogos do GLP-1 

http://www.fpcardiologia.pt/saude-docoracao/
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Anexo XII: Classificação do peso segundo o valor de IMC1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1Adaptado de: Saúde, D.G.d., OBESIDADE: OTIMIZAÇÃO DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA NO SERVIÇO NACIONAL 

DE SAÚDE 03/DGCG, 2017. Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. 
 

 

Anexo XIII - Panfleto para a divulgação da realização do Rastreio Cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Peso baixo <18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Pré-obesidade 25,0-29,9 

Obesidade Classe I 30,0-34,9 

Obesidade Classe II 35,0-39,9 

Obesidade Classe III ≥40,0 
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Anexo XIV - Cartão para registo dos resultados dos serviços prestados na FN 
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Anexo XV: Questionários elaborados no âmbito do projeto ‘’Rastreio Cardiovascular’’  
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Anexo XVI - Dados recolhidos da amostra em estudo durante o Rastreio Cardiovascular 

 

 
 

 

 
Utente 1 Utente 2 Utente 3 Utente 4 Utente 5 Utente 6 Utente 7 Utente 8 

Género M F F F F M M F 

Idade >70 18-30 50-70 50-70 >70 >70 >70 50-70 

Patologias diagnosticadas HC 
DM, Obesidade, 

Problemas de tiroide 
HC HC HTA, HC HTA, HC HTA, HC HTA, HC 

Prática de exercício físico (vezes 
por semana) 

>5 3-5 1-2 >5 Não Não 3-5 Não 

Hábitos tabágicos Não fumador Ex-fumador Ex-fumador Não Fumador 
Não 

Fumador 
Não Fumador Não Fumador Não Fumador 

Consumo de álcool Pontualmente Pontualmente 
Não 

Consume 
Pontualmente 

Não 
Consome 

Regularmente 
Não 

Consome 
Pontualmente 

Hábitos alimentares saudáveis Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 

 

Ingere 1,5L de água por dia? Sim Não Sim Não Não Não Não Não 

Alimentação é 
complementada 

com frutas e legumes? 
Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim 

Realiza todas as refeições 
diárias? 

Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim 

Ingere com frequência fritos ou 
comidas salgadas? 

Não Não Não Não Não Não Não Não 

Ingere com frequência doces? Sim Sim Não Não Sim Não Não Não 

Medição regular da tensão? Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Níveis de colesterol normais em 
análises anteriores? 

Sim sim Não Sim Sim Sim Sim Não 

Antecedentes familiares DM, AVC DM 
HTA,  

Angina do 
Peito 

Nenhum Não sabe Nenhum Nenhum 
AVC,  

Angina do peito 

Já sofreu de algum evento 

cardiovascular? 
Não Não Não Não Sim Não Não Não 

PAS (mmHg) 125 138 128 122 139 140 48 133 

PAD (mmHg) 89 65 74 68 71 92 107 62 

Colesterol total 191 240 >300 194 237 183 156 292 

Glicémia 98 452 211 115 100 116 107 179 

Altura (m) 1,68 1,65 1,66 1,53 1,6 1,57 1,55 1,57 

Peso (kg) 57 97 82 72 70 79 50,8 66 

IMC (kg/m2) 20,20 35,63 29,76 30,76 27,34 32,05 21,14 26,78 

  
Utente 9 Utente 10 Utente 11 Utente 12 Utente 13 Utente 14 Utente 15 

Género M F F F F F M 

Idade 50-70 >70 50-70 30-50 18-30 >70 >70 

Patologias diagnosticadas HC HTA, HC Nenhum Nenhum Nenhum HTA, HC HC 

Prática de exercício físico (vezes 
por semana) 

3-5 1-2 3-5 Não 1-2 Nenhum 1-2 

Hábitos tabágicos Não Fumador Não Fumador Não Fumador Fumador Não Fumador Não Fumador Ex- Fumador 

Consumo de álcool Regularmente Pontualmente Não Consome Pontualmente Não Consome Pontualmente Pontualmente 

Hábitos alimentares saudáveis Sim Sim Não Sim Não Não Sim 

  

Ingere 1,5L de água por 
dia? 

Não Sim Sim Não Não Não Não 

Alimentação é 

complementada com 
frutas e legumes? 

Sim Sim Não Sim Não Sim Sim 

Realiza todas as refeições 
diárias? 

Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Ingere com frequência 
fritos ou comidas 

salgadas? 

Sim Não Não Sim Não Sim Sim 

Ingere com frequência 
doces? 

Não Não Sim Não Sim Não Não 

Medição regular da tensão? Sim Não Não Sim Não Não Não 

Níveis de colesterol normais em 

análises anteriores? 
Sim Não Não Sim Sim Não Sim 

Antecedentes familiares HC Nenhum Nenhum DM, HTA DM, HTA, HC Não sabe AVC 

    Já sofreu de algum evento 
cardiovascular? 

Não Não Não Não Não Não Não 

PAS (mmHg) 120 136 117 128 117 131 117 

PAD (mmHg) 73 82 62 89 82 92 72 

Colesterol total 187 164 214 167 171 273 174 

Glicémia 98 133 121 120 138 97 86 

Altura (m) 1,74 1,65 1,67 1,65 1,66 1,63 1,63 

Peso (kg) 75 63 71 76,9 71,1 65 51,4 

IMC (kg/m2) 24,77 23,14 25,46 28,25 25,80 24,46 19,35 

AVC: Acidente Vascular Cerebral; DCV: Doença cardiovascular; DM: Diabetes Mellitus; HC: Hipercolesterolemia F: Feminino; HTA: 

Hipertensão arterial; M: Masculino 
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Anexo XVII: Tabela representativa dos valores de PAS e PAD obtidos durante o evento de 

HTA.  

 

 

 

Anexo XVIII: Distribuição da população em estudo de acordo com a avaliação do Colesterol 

Total (CT) 

 

 

 

Hipertensão Arterial (HTA) 

Utente 

HTA diagnosticado 

Utente 

HTA não diagnosticado 

Valores PA 
Classificação 

Valores PA 
Classificação 

PAS PAD PAS PAD 

5 139 71 Normal Alta 1 125 89 Normal Alta 

6 140 92 Hipertensão Grau l 2 138 65 Normal Alta 

7 107 48 Ótima 3 128 74 Normal 

8 133 62 Normal Alta 4 122 68 Normal 

10 136 82 Normal Alta 9 120 73 Normal 

14 131 92 Hipertensão Grau l 11 117 62 Ótima 

    12 128 89 Normal Alta 

    13 117 82 Normal 

  

  
  15 117 72 Ótima 

63,6

9,1

27,3

50

25

25

<200
Desejavel

200-239
Limite

≥240
alto

HC não diagnosticado HC diagnosticado

Percentagem de utentes (%) 
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Anexo XIX: Distribuição da população em estudo de acordo com o IMC 

 

 

 

 

Anexo XX – Tabela que correlaciona os níveis alterados dos parâmetros medidos com a 

adesão à terapêutica 

 

Os valores sublinhados correspondem a parâmetros não controlados. 

 

 HTA HC DM Obesidade 
Hábitos 

tabágicos 
Adesão à terapêutica 

Utente 2 138 65 240 452 35,62 Não Aderente 

Utente 3 128 74 >300 211 29,76 Não Aderente 

Utente 5 139 71 237 100 27,34 Não Não aderente 

Utente 6 140 92 183 116 32,05 Não Aderente 

Utente 8 133 62 292 179 26,78 Não Não aderente 

Utente 11 117 62 214 121 25,46 Não Sem diagnóstico 

Utente 14 131 92 273 97 24,46 Não 
Moderadamente 

aderente 

 

 

 

 

 

6,7
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6,7
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Anexo XXI: Resultados obtidos do questionário “Adesão à terapêutica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

G1
Número de medicamentos administrados 

diariamente

Mais que 5 Menor ou igual a 5

17%

8%

17%

8%

50%

G2
Frequência de descuido na toma da 

medicação

Sempre Quase sempre Por vezes Raramente Nunca

8%

0%

25%

17%

50%

G3 
Frequência de esquecimento de toma

Sempre Quase sempre Por vezes Raramente Nunca

8%

92%

G4 
Interrompeu o tratamento por falta de 

medicação

Sim Não

59%

8%

17%

8%

8%

G5 
Deixou o tratamento por iniciativa própria

Não

Devido ao elevado nº de
medicamentos

Pensar que já não precisa
por se sentir melhor

Deixar de tomar
medicamentos para ver
como se sente
Outro
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Anexo XXII - Modelo Iceberg para a prevalência da Doença Celíaca1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Conleth Feighery. Fortnightly review: Coeliac disease. BMJ 1999;319:237 
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Anexo XXIII - Classificação de Marsh da Doença Celíaca 

 

Adaptado de:
 
Lopes, Sandra, Szantho, Ambrus, Doença Celíaca – revisão de conceitos e novos desenvolvimentos, 

Revista da Sociedade de Medicina Interna, 16 (2009), 62-68. 

  

 

Anexo XXIV – Carências nutricionais antes e após o início da Dieta Isenta de Glúten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: SATURNI, Letizia, et al, The Gluten-Free Diet: Safety and Nutritional Quality, Nutrients, 2 (2010), 16-34. 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Marsh 

Linfócitos intraepiteliais 

por 100 enterócitos 
Criptas Vilosidades 

0 <40 Normal Normal 

1 >40 Normal Normal 

2 >40 Aumentadas Normal 

3ª >40 Aumentadas Atrofia moderada 

3b >40 Aumentadas Atrofia intensa 

3c >40 Aumentadas Ausência 

Tipo 0: Mucosa normal. 

Tipo I: Doentes com DIG, doentes com dermatite herpetiforme, e membros da família de doentes com doença celíaca: necessária 

vigilância, podendo evoluir para o tipo 3. 

Tipo 2: muito raro, observado ocasionalmente em doentes com dermatite herpetiforme. 

Tipo 3: alterações observadas em doentes sintomáticos 

No diagnóstico Após a DIG 

Calorias e Proteínas 

Fibra Fibra 

Ferro 

Cálcio 

Ácido Fólico Magnésio 

Vitamina D 

Zinco 

Vitamina B3 e B12 Ácido Fólico 

Vitaminas B2, B3 e B12 
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Anexo XXV – Folheto informativo elaborado sobre “A Doença Celíaca”  
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Anexo XXVI – Tabela com Elementos fundamentais da Higiene Oral 

 

 

 

1 American Dental Association: Toothbrushes. Disponível em: https://www.ada.org/en/membercenter/oral-health-
topics/toothbrushes. [acedido a 03 de Julho de 2019] 

2 American Dental Association: Toothpastes. Disponível em: https://www.ada.org/en/membercenter/oral-health-
topics/toothpastes. [acedido a 03 de Julho de 2019] 

3 American Dental Association. Mouthwash (Mouthrinse). Disponível em: https://www.ada.org/en/member-center/oral-
health-topics/mouthrinse. [acedido a 03 de Julho de 2019] 

4 WebMD: Weighing Your Toothpaste Options. Disponível em: https://www.webmd.com/oral-hea lth/guide/weighing-your-
toothpaste-options#1. [acedido a 03 de Julho de 2019] 

5 Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 189/2008. Estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene 
corporal. Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/- /search/452215/details/maximized. [acedido a 03 de Julho de 2019] 

6 Chaet R, Wei SH (1977). The effect of fluoride impregnated dental floss on enamel fluoride uptake in vitro and 
streptococcus mutans colonization in vivo. ASDC Journal of Dentistry for Children. 44(2):122-6. 

7 Muniz FW, et al. (2015). Efficacy of dental floss impregnated with chlorhexidine on reduction of supragingival biofilm: a 
randomized controlled trial. International Journal of Dental Hygiene 13(2): 117-24. 

 

 

 

 

 

 

 

Escova dos dentes Pasta dentária Fio dentário Colutórios 

- Existem escovas manuais ou 

elétricas e os diferentes graus 

de dureza1; 

- É recomendado, escovar os 

dentes por 2 minutos com uma 

escova suave, em especial 

crianças e idosos1. 

- Substituir a cada 3 meses ou 

mais cedo, caso se apresentar 

visivelmente danificada. 

- Eficácia superior das escovas 

elétricas, com especial 

importância em pessoas com 

mobilidade reduzida e 

aquando a utilização de 

aparelhos ortodônticos. 

- Todas as pastas dentífricas 

possuem pelo menos 2 tipos 

de ingredientes base: agentes 

abrasivos (Ex.: carbonato de 

cálcio) ajudam a limpar a 

superfície dos dentes e a 

branqueá-los; e detergentes 

(Ex.: lauril sulfato de sódio), 

que aumentam a solubilidade 

da placa dentária4,5,. 

- Algumas pastas apresentam 

uma constituição destinada a 

situações específicas, como 

branqueamento e sensibilidade 

dentária4. 

- Importante ação do fluor 

presente na constituição das 

pastas dentífricas na 

prevenção e reparação de 

danos 3,4. 

-  Deve fazer parte dos hábitos 

diários de higiene oral, pois 

permite a limpeza da região 

interdentária que não é 

alcançada apenas com o uso da 

escova2. 

- Os fios são constituídos por 

uma camada externa de cera, 

que aumenta a resistência ao 

stress mecânico decorrente da 

sua utilização. Existe também o 

fio dental expansor, que reduz 

o dano gengival. 

Existem vários tipos de fio 

dental, contendo: 

Fluor - aumenta a 

concentração deste na região 

interdentária e limita a 

proliferação bacteriana; 

Antissépticos - controla a 

proliferação bacteriana na 

zona de contacto entre os 

dentes 6,7. 

-  Não substitui outros 

cuidados de higiene diária, mas 

é uma medida importante para 

os complementar pois 

consegue atingir uma área 

superior e inalcançável através 

da escovagem, tal como o fio 

dental3. 

- Existem 2 tipos de colutórios: 

Terapêuticos - apresentam 

ingredientes ativos que 

reduzem e controlam a placa 

bacteriana, gengivite, mau 

hálito e o risco de cáries. 

Cosméticos - diminuem o mau 

hálito temporariamente, 

deixando um sabor 

agradável, no entanto, não 

atuarem na proliferação de 

bactérias que o causam3. 

 

https://www.ada.org/en/membercenter/oral-health-topics
https://www.ada.org/en/membercenter/oral-health-topics
https://www.ada.org/en/membercenter/oral-health-topics/toothpastes
https://www.ada.org/en/membercenter/oral-health-topics/toothpastes
https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/mouthrinse
https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/mouthrinse
https://www.webmd.com/oral-hea%20lth/guide/weighing-your-toothpaste-options#1
https://www.webmd.com/oral-hea%20lth/guide/weighing-your-toothpaste-options#1
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Anexo XXVII – Apresentação sobre a ‘’ Higiene Oral’’ apresentada às crianças do ATL 
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Anexo XXVIII - Fotos da apresentação do trabalho 
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Anexo XXIX – Certificado de participação na apresentação sobre ‘’Higiene Oral’’ 
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Anexo XXX – Folheto informativo elaborado no âmbito do projeto ‘’ Proteção Solar”  
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Anexo XXXI – Poster elucidativo elaborado no âmbito do projeto ‘’ Proteção Solar” 
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Resumo 

Este relatório resume o estágio em Farmácia Hospitalar nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (HMB) durante três meses no âmbito do estágio 

profissionalizante e ao abrigo do programa de mobilidade Erasmus+. 

Estruturalmente, está dividido em duas partes: a 1ª parte consiste numa abordagem ao  

tema da organização e gestão da farmácia, assim como, às atividades nas quais o farmacêutico 

se encontra envolvido; a 2ª parte incidiu numa exposição de todos os assuntos e projetos que 

foram sendo desenvolvidos ao longo do período de estágio no Hospital.  

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar permite ter uma nova perspetiva em volta da 

‘’atividade’’ do farmacêutico, sendo bastante diferente daquela que estamos habituados a 

conhecer. Os farmacêuticos apresentam uma enorme relevância para o bom funcionamento 

clínico do hospital e, dada a sua alta responsabilidade, encontram-se em constante pesquisa, 

atualização e instrução. Apresentam um papel fundamental no que respeita à boa gestão dos 

medicamentos e promoção de uma evolução favorável do estado de saúde do paciente. A 

Farmácia Hospitalar é uma especialização farmacêutica cujo principal foco é o paciente, através 

da disponibilização de um tratamento farmacoterapêutico individualizado, que tem em conta as 

características particulares do medicamento e do doente, otimizando a eficácia e segurança da 

terapêutica e promovendo também uma atenção farmacêutica especializada integral e contínua. 

À parte das questões gestionárias (seleção, aquisição, preparação, controlo, dispensa), os 

farmacêuticos têm um papel fundamental na instrução de outros profissionais de saúde em 

assuntos relacionados com o medicamento e adequação ao uso deste. Através das várias 

comissões e reuniões às quais tive a oportunidade de assistir, foi possível identificar uma boa 

cooperação entre os profissionais de saúde de várias áreas, o que resulta numa melhoria do 

sistema de saúde e da prestação da assistência contínua à comunidade. 

O HMB é um dos mais recentes hospitais da Catalunha e ao nível da Farmácia conta uma 

equipa jovem e dinâmica, que me ajudou a obter uma perspetiva daquilo que um dia pode ser o 

meu futuro. 

Paralelamente a todas as atividades que o estágio no HMB me proporcionou, a 

experiência de Erasmus contribuiu para o meu enriquecimento não só a nível profissional, mas 

também pessoal. Através desta, pude sair da minha zona de conforto, conhecer outra cultura que, 

sendo ainda muito próxima à Portuguesa, tem pontos bastante interessantes e característicos. 

Adquiri novos conhecimentos, aprendi novos idiomas (Espanhol e Catalão) e melhorei outras 

capacidades, nomeadamente, a autonomia em vários níveis, a comunicação e gestão de tempo. 

Os trabalhos desenvolvidos foram elaborados em Espanhol no sentido de melhorar a minha 

aprendizagem não só na fala, mas também para progredir a nível da escrita. Todos estes fatores 

sem margem para dúvidas conferiram grandes competências e agilidade na execução prática, 

voltando a Portugal com a mente aberta a novos desafios. 
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Parte 1– Apresentação das atividades desenroladas no Estágio Hospitalar   

1. Introdução 

No dia 24 de janeiro iniciei o meu estágio profissional no Hospital de Sant Joan Despí 

Moisès Broggi (HMB) (Figura 1), com a realização adicional de algumas atividades no Hospital 

General l’Hospitalet (HGH). O HMB é um dos mais recentes Hospitais construídos em Barcelona, 

iniciando o serviço ao público em fevereiro de 2010, perante um investimento por parte do 

Departament de Salut de la Generalitat’ que contribuiu não só para a sua construção, mas também 

para a compra de equipamentos. Assim, este hospital pertence à Xarxa d’Hospitals d’Utilizació 

Pública (XHUP), funcionando como um dos principais centros promotores do Serviço de Saúde 

da Catalunha1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeitos de organização e gestão o HMB e o HGH funcionam como um único centro 

hospitalar, intitulado como Hospital Transversal (HT), à responsabilidade do Consorci Sanitari 

Integral (CSI). Este é uma entidade pública de serviços sanitários e sociais que nasce no ano 

2000 assumindo os antigos hospitais da Cruz Vermelha na cidade de Barcelona. Ao seu serviço 

existe uma numerosa equipa que conta com mais de 3000 profissionais de saúde e que trabalham 

a diferentes níveis institucionais, com o objetivo de oferecer diariamente uma assistência 

humanizada e de qualidade face as necessidades dos cidadãos2. Entre as diversas linhas de 

atenção, é possível destacar os cuidados de saúde primários e especializados, os cuidados 

sociais e uma interface entre ambos.  

O HMB é um centro hospitalar de grandes áreas, situado em Sant Joan Despí, que 

compreende cerca de 400 camas de ingresso. Como referido anteriormente, representa umas das 

instituições onde o CSI oferece os seus serviços, tendo a seu cargo a prestação de cuidados de 

saúde especializados e assistência ao paciente2. Por outro lado, o HGH, é uma entidade que 

confere serviços de menor complexidade, ou seja, que não envolvem ingressos hospitalares de 

grandes dimensões, como a área de Ginecologia e Oftalmologia. A farmácia destina-se 

principalmente à dispensa ambulatória a pacientes com enfermidades crónicas, como a SIDA. 

Figura 1. Ilustração do Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (HMB). Acessível em: 
https://www.medicoslideres.com/ 
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1.1. Atividades desenvolvidas 

O estágio curricular no HMB conferiu-me a possibilidade de acompanhar e auxiliar as 

farmacêuticas na elaboração das suas atividades diárias, que se encontram maioritariamente 

direcionadas para questões administrativas e burocráticas, seguir o trabalho dos técnicos de 

farmácia, que desempenham um papel mais prático, e também as tarefas ao cargo do pessoal 

administrativo. O estágio decorreu maioritariamente nas instalações do HMB, contudo atendendo 

à unificação e transversalidade entre os hospitais que integram o CSI, tive oportunidade de 

experienciar a execução das práticas em serviços farmacêuticos de outros núcleos do Hospital 

Transversal (HT), nomeadamente no HGH. 

O período de formação a nível hospitalar foi sujeito a uma divisão bem estabelecida, que 

permitiu focar a minha aprendizagem em diferentes áreas clínicas delegadas a cada farmacêutica 

orientadora. O plano de estágio foi programado de forma a abranger várias atividades, permitindo 

colocar em prática e enriquecer os meus conhecimentos técnico-científicos. Na tabela seguinte 

(Tabela 1) está representado o cronograma que permite destacar as diferentes atividades nas 

quais estive envolvida ao longo do período de estágio. 

 

Tabela 1. Cronograma de estágio contendo os temas e atividades desenvolvidas e o período de realização 

  Período 

   Fevereiro Março Abril 

T
e

m
a

s
 D

e
s
e
n

v
o

lv
id

o
s
 

Introdução aos princípios de Gestão a aquisição, 

conservação e dispensa de medicamentos. 
   

Gestão e validação da medicação do hospital de dia    

Gestão e validação de nutrições parenterais e 

acompanhamento da sua manipulação 
   

Assistência farmacêutica a pacientes a nível ambulatório e 

preparação de primeiras consultas 
   

Revisão e validação de kits de prevenção HIV e elaboração 

de protocolos para dispensa  
   

Acompanhamento da elaboração de preparações estéreis.    

Farmácia oncológica – acompanhamento da validação e 

preparação de citostáticos 
   

Elaboração ou Revisão e modificação de protocolos para a 

preparação e administração de fármacos. 
   

Gestão e controlo de ensaios clínicos    

Participação em sessões de formação de matérias 

diversificadas 
   

Leitura científica e Pesquisa bibliográfica    

T
e

m
a

s
 

D
e

s
e
n

v
o

lv
id

a
s
 Seguimento de caso clínico – Avaliação da adequação da 

Nutrição parenteral administrada 
   

Poster: ‘’ Eficacia, seguridad y adherencia de alirocumab y 

evolocumab en pacientes tratados en un hospital 

universitario de segundo nivel’’ 

   

Apresentação de terapias inovadoras para o tratamento do 

cancro do pulmão  
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2. Organização e gestão de Serviços Farmacêuticos 

A sede dos Serviços Farmacêuticos (SF) do HT encontra-se no piso -2 do HMB e conta com 

uma distinta equipa de trabalho dirigida pela chefe de serviço, Núria San Juan e constituída por 

cinco farmacêuticos adjuntos (Berta Garcia, Anna Amurgadellas, Laura Losa, Ana Puebla e 

Eduard Hidalgo), 15 técnicos de farmácia (12 pela manhã e 3 pela tarde) e pessoal administrativo.  

Ao nível do piso -2 é possível distinguir duas principais áreas de serviço: espaço dos 

escritórios, destinado aos farmacêuticos e onde são realizadas as sessões de apresentação/ 

exposição de novos tratamentos; e o espaço de trabalho, composto por uma área de receção e 

verificação das encomendas, pela zona do armazém principal e das cabines destinadas à 

preparação de produtos estéreis. Este departamento estende-se ao piso 0 onde são realizadas 

as consultas de atenção farmacêutica levadas a cabo pelos farmacêuticos Laura Losa e Eduard 

Hidalgo, sendo este último o chefe de serviço da Farmácia Ambulatória. 

Como referido, ao HGH são delegadas unidades de menor complexidade, e por essa razão 

os SF a este nível apresentam menos volume de trabalho. Assim, o departamento de farmácia do 

HGH não exige uma equipa tão ampla, sendo representada pela Dra. Núria, pelos farmacêuticos 

Laura Losa e Eduard Hidalgo, que assumem funções nos dois hospitais, e por 4 técnicos de 

farmácia.  

3. Gerenciamento de produtos farmacêuticos   

A secção de farmácia hospitalar é responsável pelo serviço de gestão, organização e custódia 

dos medicamentos, e tem como principal objetivo satisfazer as necessidades terapêuticas 

populacionais, permitindo uma adequada assistência médica. Tem igualmente a responsabilidade 

de cumprir todas as normas de conservação estabelecidas, nomeadamente limpeza, temperatura 

e humidade, de forma a assegurar a manutenção da integridade, qualidade e segurança dos 

produtos farmacêuticos.3 

3.1. Sistema e critérios de aquisição 

De acordo com as normas em vigor para as unidades hospitalares que integram o grupo CSI, 

a função de identificar as necessidades de aquisição de fármacos com prescrições ativas fica ao 

encargo do responsável de compras, e é avaliada com recurso ao Guia Farmacoterapêutico do 

hospital e à plataforma informática SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) - 

Farmácia. É a partir desta aplicação que se realiza a gestão de compras e armazém, uma vez 

que possibilita a identificação de variações do stock relativamente ao critério mínimo e máximo 

pré-estabelecido, sendo depois enviada de forma automática uma proposta de compra. Esta é 

devidamente avaliada e modificada pelo responsável de compras em função das necessidades 

reais do hospital, permitindo a manutenção do stock necessário a fornecer às unidades 

hospitalares. Desta forma, este sistema possibilita o contínuo e adequado fornecimento dos 

medicamentos aos utentes.4 

Existem algumas exceções ao circuito normal de aquisição. O papel do farmacêutico neste 

contexto consiste em identificar as necessidades de compra de produtos farmacêuticos 
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específicos, como medicamentos estrangeiros, medicação compassiva, fármacos para ensaios 

clínicos ou medicação com problemas de administração, e ainda validar e autorizar a compra de 

medicamentos recentemente incorporados. A solicitação é feita diretamente pelo farmacêutico no 

website da Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS) acompanhada 

por um relatório médico, como acontece no caso do fármaco biológico Bacilo de Calmette-Guérin 

(BCG)5 ou outros como a Ivermetrina e o Nifurtimox.   

Outra exceção ocorre, por exemplo, no caso em que o paciente ingressado não aporta consigo 

a medicação habitual, existindo assim a necessidade de efetuar a requisição da mesma embora 

não se encontre incluída na Guia Farmacoterapêutica do Hospital. Não sendo exequível a 

possibilidade de substituição por um equivalente terapêutico durante o período de ingresso 

hospitalar, o SF autoriza a compra pontual do medicamento. Neste caso, é solicitado um pedido 

de reposição de stock ao distribuidor grossita, neste caso, a Federação Farmacêutica através da 

página web IOFNet. Se este não conseguir responder à requisição devido à indisponibilidade de 

medicamento, o pedido será dirigido a uma entidade terceira (Farmácia) acompanhado de um 

comunicado de urgência de entrega6.  

A avaliação das necessidades de compra de matérias-primas assim como a realização do 

controlo documental, qualitativo e quantitativo dos produtos farmacêuticos e das matérias primas 

recebidas pode ser realizada quer pelos técnicos e/ou administrativos de farmácia e/ou 

farmacêuticos.4 

3.2. Receção e verificação dos produtos adquiridos 

Após validação do pedido de compra, a mercadoria solicitada chega à unidade de Farmácia 

através de empresas distribuidoras. A receção da encomenda é efetuada pelos técnicos e/ou 

auxiliares sendo estes responsáveis por comprovar se todos os detalhes da entrega estão 

corretos e de acordo com o esperado.  

No ato de aquisição, são revisados vários parâmetros: correspondência entre as referências 

e quantidades recebidas com a informação presente na nota de entrega adjunta e confirmação 

da manutenção do bom estado de conservação física e química das embalagens durante o 

transporte, rejeitando as unidades danificadas. Igualmente é registado o prazo de validade7.  Se 

algum parâmetro não estiver de acordo com os critérios establecidos, a situação é notificada na 

nota de entrega quer do transportador quer do fornecedor e o responsável pelas compras ou o 

farmacêutico é notificado, atuando de acordo com o tipo de situação7.  

Uma excepção ocorre no caso da medicação destinada a ensaios clínicos, que segue um 

circuito de aquisição diferenciado e a sua gestão é delegada ao farmacêutido responsável por 

essa função. 

3.3. Armazenamento de produtos 

No seguimento do circuito organizacional dos medicamentos, após a receção e verificação, 

estes são devidamente registados na plataforma SAP introduzindo o lote e o prazo de validade 

correspondente a cada unidade. Aquando o registo, é automaticamente enviado um documento 
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com toda informação da encomenda para software Ulises® que, em função da quantidade de cada 

medicação, define o local de armazenamento no carrosel.7,8 

Durante o armazenamento é importante atender a determinados critérios que visam a 

manutenção de qualidade e segurança dos produtos farmacêuticos. Como tal, deve ser evitado o 

contacto direto com o solo, paredes ou tetos e a exposição a focos de luz ou calor direto, sendo 

a temperatura ótima obrigatória estabelecida para a farmácia compreendida entre os 25ºC. A 

temperatura é registada diariamente, recorrendo a um sensor de registo automático nas principais 

áreas da farmácia, nomeadamente nas arcas frigoríficas, e a um sensor de registo manual da 

temperatura no armário onde é acondicionado os produtos para ensaios clínicos.7,9 

Deve existir zonas especificas destinadas ao armazenamento de substâncias que requeiram 

condições especiais de armazenamento, como por exemplo, os medicamentos termolábeis que 

devem ser conservados no frigorífico, a temperaturas entre os 2 e os 8ºC.7,8,9 É realizada uma 

verificação diária das temperaturas do frigorífico, sendo estas apontadas num sistema de registo 

específico. 

Os estupefacientes devem ser devidamente armazenados em locais fora do alcance de 

pessoas estranhas ao serviço, como sejam cofres ou armários trancados, à responsabilidade do 

farmacêutico. As entradas e saídas dos fármacos destes locais devem ser registadas no Livro de 

Contabilidade de Estupefacientes ou em sistema de registo similar.8,10 Medicamentos destinados 

à realização de ensaios clínicos estão sujeitos a um processo de armazenamento idêntico.  

A disposição da zona de armazenamento deve ser pensada de maneira a que seja possível 

organizar os diferentes produtos farmacêuticos de acordo com a sua categoria farmacológica, 

evitando potenciais erros nos processos de distribuição realizados à posteriori.8 Esta zona deve 

conferir também uma fácil e rápida localização dos produtos, assim como o melhor 

aproveitamento possível da área, existindo espaços de armazenamento diferenciados que são 

geridos e controlados de acordo com as necessidades de cada medicação a nível hospitalar.  

No HMB, a farmácia apresenta diferentes sistemas de armazenamento10 podendo referir, em 

primeiro lugar, os sistemas de armazenamento fixo que incluem os armários e prateleiras 

(medicamentos orais oncológicos, antivirais ou para ensaios clínicos), os frigoríficos e 

congeladores (colírios, citostáticos, medicamentos para ensaios clínicos), uma zona de grandes 

volumes (soros, dietas, desinfetantes, antisséticos) e um cofre para o armazenamento de 

estupefacientes, sendo que todos estes se encontram ordenados alfabeticamente por princípio 

ativo.  Por outro lado, existe um sistema de armazenamento automático que é constituído por dois 

carrosséis distintos. O carrossel horizontal (ET System ®, horizontal) (Anexo I) constitui a principal 

zona de armazenamento dos produtos recebidos, introduzidos num local pré-determinado pelo 

software Ulises®. O carrossel vertical (Kardex®, vertical) (Anexo I) destina-se à preparação dos 

carros de unidose que transportam a medicação para doentes ingressados em diferentes pisos 

do hospital 8,10. As gavetas dos carros são apenas preenchidas com medicação individualizada 

pelo que existe necessidade de reembalar e reentiquetar novamente.  
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A medicação localiza-se em diferentes secções do ET System ® de acordo com a unidade 

hospitalar que suplementa, e apresenta uma etiqueta com todos os dados relativos ao produto 

(localização, nº de unidades e descrição do produto). Esta informação é introduzida no sistema e 

o responsável pela reposição da medicação nas diferentes unidades, através de um leitor de 

código de barras, consegue facilmente aceder à localização do produto no carrossel horizontal. 

Este disponibiliza também o stock periférico ao carrossel vertical, utilizado na preparação de 

medicação unidose para várias unidades de hospitalização (medicina intensiva, urgências, 

cirurgias, hospital de dia (HDIA), etc.)10,11. 

Existem alguns produtos que requerem especial atenção no processo de receção, 

armazenamento e manipulação, sendo por isso necessário respeitar certas condições: a 

aquisição e conservação de produtos termolábeis e/ou congelados deve ser priorizada de forma 

a que não seja interrompida a cadeia de frio7. Os estupefacientes e os psicotrópicos devem ser 

entregues ao farmacêutico responsável pela sua custódia, seguido de armazenamento imediato8. 

O local de armazenamento dos produtos farmacêuticos é uma zona que requer uma 

organização estrita, promovendo a melhor utilização do espaço disponível, assim como a fácil 

localização e acesso à medicação. Adicionalmente, deve garantir as condições necessárias à 

manutenção da qualidade e integridade dos produtos adquiridos. 

3.4. Verificação dos prazos de validade 

Toda a informação relativa ao stock existente no armazém dos SF consta no sistema 

informático SAP. O prazo de validade é registado aquando a entrada do produto no sistema, 

permitindo assim o controlo do mesmo12. 

Através do aplicativo SAP é enviada a listagem dos medicamentos com expiração programada 

para menos de um mês. Caso se verifique alguma embalagem no limite da validade, a mesma é 

retirada imediatamente do armazém, ou carrossel em causa, e colocada no local destinado aos 

fármacos nestas condições12. Na presença de medicação com prazo de validade expirado, é 

necessário registar, promover a sua remoção e, se possível, proceder à devolução do produto 

caducado diretamente ao laboratório. No caso em que isto não se verifique, a medicação é 

depositada em contentores específicos, de acordo com o Procedimento de resíduos.  

De referir que, uma vez por ano também é realizado um registo manual da caducidade da 

medicação presente nas diferentes unidades hospitalares12. 

4. Sistema de distribuição de medicamentos 

4.1. Distribuição clássica 

No hospital HMB este tipo de distribuição não é muito usual, recorrendo principalmente ao 

sistema de reposição de stock por niveis e Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária (SDIDDU). A distribuição clássica é apenas justificada em situações excepcionais, por 

exemplo, uma rotura de stock nas unidades hospitalares, sendo necessário um pedido de 

solicitação direto por parte da enfermaria8. 
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4.2. Reposição de stock por níveis 

Consiste num sistema de distribuição que permite às enfermarias de todas as unidades 

hospitalares possuírem um stock de medicamentos fixo e controlado, acordado com o Diretor dos 

SF, Diretor de Serviço, Enfermeiro Chefe e Farmacêutico responsável pelo serviço, com uma 

reposição de periodicidade adequadamente definida. A quantidade de cada medicamento é 

estabelecida atendendo ao consumo médio estipulado, de acordo com as necessidades e 

características de cada setor, sendo os técnicos de farmácia encarregados da reposição periódica 

do stock. Assim, os produtos farmacêuticos são distribuidos por serviço e não por paciente ao 

contrário do que acontece no SDIDDU8. 

Este sistema garante que, mesmo quando os SF não se encontram disponíveis ou em 

situações imprevisíveis ou de emergência, exista sempre um stock de produtos para suprimir as 

necessidades pontuais de cada setor clínico. 

4.3. Distribuição personalizada 

A medicação é distribuída por paciente ingressado, de forma individualizada e devidamente 

identificada, sendo necessária a solicitação por prescrição médica. Este tipo de distribuição é 

aplicado a fármacos estupefacientes, quimioterápicos e a nutrições parenterais e é cedida após a 

validação por parte dos SF. Este método de distribuição é realizado durante um tempo 

previamente definido, permitindo estabelecer uma relação entre a terapêutica medicamentosa e 

cada doente assim como verificar se respeitam os protocolos instituídos8. 

4.4. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária apresenta vantagens, como por 

exemplo, o aumento da segurança do circuito do medicamento, diminuição do risco de interações, 

racionalização da terapêutica e redução dos desperdícios, uma vez que evita perdas de 

medicamentos por expiração do prazo de validade e, para além disso, aumenta a prática de 

validação das prescrições13.  

O SDIDDU é o tipo de distribuição destinada a utentes ingressados. Esta distribuição 

prossupõe que as doses devem estar devidamente identificadas aquando a sua administração, 

evitando situações de risco para o paciente. A medicação de cada paciente, prescrita sob ordens 

médicas, é diariamente dispensada a partir dos SF para as respetivas unidades hospitalares 

(ordenada por paciente e em carros unidose corretamente identificados), sendo submetida a uma 

validação prévia pelo farmacêutico responsável, através da plataforma SAP. Uma vez validados, 

é gerada uma ordem automática através do software Ulises® que permite gerir a reposição dos 

carros com a medicação destinada aos pacientes ingressados, a partir do carrossel vertical 

(Kardex®)14. Com a exceção dos estupefacientes e outros, cuja distribuição é personalizada, a 

grande parte da medicação dispensada ao nível hospitalar serve-se do SDIDDU14,15. 

4.4.1.  Reembalagem e reetiquetagem da medicação unitária 

A medicação utilizada na preparação dos carros de distribuição unidose deve apresentar toda 

a informação necessária à correta identificação da mesma, nomeadamente, o princípio ativo ou 
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nome comercial, respetiva dose, lote e caducidade.  Sendo as doses unitárias obtidas a partir dos 

blisters, as informações essenciais, geralmente, não estão presentes nas unidades deste após 

separação. Para cumprir com os requisitos estabelecidos, antes de se proceder à distribuição da 

medicação às unidades de clínicas, é realizada a reembalagem e reetiquetagem de cada dose. 

Este procedimento não será necessário no caso de cada unidose dos blisters apresentar, desde 

logo, a respetiva informação. Em situações raras, por exemplo aquando uma alteração repentina 

no tratamento, poderá também requerer a reembalagem de medicamentos distribuídos em 

ambulatório16.   

Com o objetivo de tornar visivelmente mais fácil o controlo do prazo de validade da medicação, 

a película que constitui a embalagem das unidades apresenta uma cor atribuída por cada ano. 

Durante a preparação da medicação é, desta forma, possível distinguir facilmente as unidoses 

correspondentes ao presente ano (amarelo) e as relativas ao ano passado (verde) (Anexo I), 

utilizando sempre os mais próximos do limite de validade17. 

4.5. Distribuição de medicamentos a pacientes em ambulatório 

A dispensa ambulatória é o tipo de sistema que permite ao farmacêutico o contacto direto com 

o paciente, a partir da medicação. A Farmácia Hospitalar de Ambulatório (FHA) é uma secção 

especializada na cedência de terapêuticas que requerem um maior controlo e vigilância, pois 

podem levar ao aparecimento de eventuais reações adversas graves e porque necessitam do 

acompanhamento farmacêutico para assegurar a adesão à terapêutica18.  Visa disponibilizar aos 

pacientes externos medicação não disponível em farmácias comunitárias (muitas vezes, devido 

ao seu elevado custo), medicamentos estrangeiros, de uso compassivo e formulas magistrais. 

Adicionalmente, é realizada uma consulta de atenção farmacêutica 18,19. 

A secção de dispensão ambulatória é um espaço físico independente do resto da farmácia, 

localizando-se no piso 0 do HMB, junto da zona das consultas externas. Podem ser distintas três 

zonas: área de armazenamento dos fármacos, o espaço de dispensa e o gabinete de consultas 

farmacêuticas. O armazém dispõe da medicação necessária a ser dispensada a este nível e, 

dependendo das suas características, poderá estar conservada em frigoríficos, se forem produtos 

termolábeis, ou em armários se não for requerido condições especiais. Na FHA a medicação 

dispensada é maioritariamente de uso crónico, nomeadamente para tratamento de pacientes com 

o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), doenças dermatológicas (psoríase ou urticária 

crónica), reumatológicas (artrite reumatoide e psoriática), respiratórias (fibrose pulmonar 

idiopática), cardiológicas, neurológicas, oncológicas e entre outras, mas também oftalmológicas 

(colírios de soro autólogo), ou de tratamento de tempo limitado como Virus de hepatite C (VHC)19. 

A sala de dispensa de medicação encontra-se anexa ao armazém e corresponde ao local 

onde geralmente é realizada a disponibilização da medicação ao paciente, levada a cabo por um 

técnico de farmácia. Aquando um tratamento crónico, após realizada a segunda consulta 

farmacêutica, é a este espaço que o utente se deve dirigir para recolher a medicação e respetivas 

fichas ou panfletos informativos, cedidos no sentido de promover a correta utilização da 
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terapêutica. A sala deve cumprir todas as condições para garantir o conforto dos pacientes e a 

total confidencialidade do processo de dispensação19. 

As consultas de primeira despensa de medicação são sempre levadas a cabo pelo 

farmacêutico, no consultório de atenção ao utente.  Neste espaço, são também realizadas 

consultas de sucessivas, esporádicas ou agendadas, permitindo fazer o seguimento 

farmacoterapêutico e avaliação da adesão à terapêutica.  As primeiras consultas apresentam uma 

duração máxima de 20 minutos, e destinam-se à educação sanitária do paciente, disponibilizando 

informações importantes relativas à medicação: posologia, possíveis efeitos secundários ao 

tratamento, demonstração da técnica adequada para administração e condições de conservação. 

Previamente às consultas, o farmacêutico faz uma revisão do curso clínico do paciente assim 

como da sua medicação atual, a fim de identificar possíveis alergias ou interações com a 

terapêutica que será fornecida na respetiva consulta. Nestas consultas, é dado um especial 

destaque à importância da adesão à terapêutica para promover sucesso do tratamento. A 

informação é transmitida por forma verbal e escrita e, adicionalmente, o farmacêutico dispõe o 

seu contacto no sentido de esclarecer dúvidas que possam existir relativas à toma (caso de 

esquecimento, por exemplo). No caso das visitas sucessivas, estas apresentam a duração de 

aproximadamente 10 minutos. São agendadas de acordo com a periodicidade do tratamento e 

disponibilidade do paciente, no sentido de monitorizar os resultados terapêuticos obtidos, os 

efeitos adversos relacionados com a medicação e a adesão à terapêutica 18,19.  

Adicionalmente ás consultas, o farmacêutico é responsável por revisar kits de medicação 

específicos que são disponibilizados ao paciente quer ao nível do ambulatório quer nas urgências, 

como por exemplo, os kits de prevenção de SIDA pré e pós exposição. 

5. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

5.1. Fármacos psicotrópicos e estupefacientes 

Atendendo às suas propriedades farmacológicas e dada a associação destes grupos de 

fármacos ao tráfico ilícito, a regulamentação dos mesmos é feita seguindo uma legislação 

específica com elevado controlo ao nível da aquisição, armazenamento e dispensa20.  

A solicitação para aquisição destes fármacos é também da responsabilidade dos SF, sendo 

realizada em função das necessidades a nível hospitalar, garantindo disponibilidade da 

medicação a qualquer momento. Periodicamente, cabe ao técnico de farmácia executar uma 

revisão do inventário e, em função do stock existente e a previsão do consumo mensal, são 

avaliadas as necessidades de compra21. Para proceder à sua aquisição, é necessário obter o 

‘’Vale Oficial de Estupefacientes’’ a partir do Departamento de Sanidade y Seguridad Social, 

sendo este documento o meio pelo qual se realiza a compra às entidades distribuidoras. Cada 

vale corresponde a apenas uma especialidade médica e, juntamente a este, deve também ser 

preenchido o documento matriz, arquivado nos SF, que servirá como comprovativo do pedido de 

solicitação e receção da medicação. Existe ainda um controlo adicional que consiste no registo 

da medicação no software SAP - Libro Oficial de Contabilidad de Estupefacientes Informatizado, 
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ocorrendo automaticamente assim que é introduzida no sistema a nota de envio do fornecedor 22. 

De referir que todos os movimentos (entradas e saídas) de estupefacientes são notificadas neste 

documento e, anualmente é enviada uma lista com esta informação ao CATsalut – organismo 

responsável pela saúde pública na Catalunha - para confirmar o stock destes fármacos. Caso o 

inventário não se encontre de acordo, é realizada uma inspeção. 

Atendendo à legislação em vigor, após a receção, na farmácia os medicamentos 

estupefacientes e psicoativos são armazenados em cofres, e nas unidades hospitalares em 

armários específicos, adequadamente fechados21.  Para maior rigor e controlo na dispensa, é 

preenchida uma ficha de matriz dupla, na qual deve constar a data, o nome do técnico que 

executou o processo, a quantidade dispensada e respetivo lote. A matriz fica ao cuidado dos SF 

enquanto que a ficha de controlo é entregue à unidade de hospitalização, cirurgia ou urgências, e 

deverá ser assinada pelo auxiliar que recebe a medicação. 23  

A custódia dos estupefacientes é da responsabilidade do chefe dos SF e a sua preparação é 

função dos técnicos de farmácia. Diariamente é feita a recolha das fichas de controlo em todas as 

unidades e, posteriormente, ocorre a reposição dos fármacos consumidos, garantindo 

disponibilidade imediata às áreas clínicas. Em casos de falha inesperada de medicação, o 

supervisor da unidade poderá descer aos SF a fim de adquirir os fármacos necessários23.  

O controlo do stock de cada unidade hospitalar é realizado quinzenalmente por parte do 

farmacêutico e um responsável da enfermaria da respetiva secção. Adicionalmente, uma vez ao 

mês os SF fazem o controlo de existências com registo de entradas por aquisição ou devolução, 

assim como as saídas por dispensa, rutura ou expiração de prazo de validade 23. 

No que respeita aos fármacos psicotrópicos, não existe diferenças relativamente aos outros 

fármacos ao nível do sistema de distribuição ou controlos especiais, e chegam ao paciente por 

meio de SDIDDU ou pela distribuição por níveis. 

5.2. Medicamentos fora da guia 

A medicação comummente utilizada na prática hospitalar está contemplada na Guia 

Farmacoterapêutica, elaborada pela Comisión de Farmacoterapéutica, dividida por grupo 

terapêutico, e inclui apenas medicamentos com valor terapêutico acrescentado e cuja relação 

custo/eficácia seja aceitável. A inclusão de fármacos nesta guia apresenta consequências 

clínicas, organizacionais e económicas, pelo que deve ser baseada num elevado grau de 

evidência e analisada cuidadosamente por parte da Comisión de Farmàcia y Terapéutica 24, 25. 

Em determinadas situações, é necessário recorrer a medicamentos que não estão presentes 

na Guia Farmacoterapêutica, sendo este grupo de fármacos denominados de ‘’fora de guia’’.  No 

caso de um ingresso hospitalar, em que se prescreve a medicação habitual do paciente e esta 

não se encontra incluída no guia do hospital, o médico deverá questionar ao doente se este não 

aporta a medicação de casa. Em caso negativo e não existir possibilidade de o fazer, cabe aos 

SF analisar a situação e, sempre que seja possível, proporcionar a dispensa de um equivalente 

terapêutico adequado, durante o período de ingresso, sendo esta decisão auxiliada pelo Programa 
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de Intercambio Terapéutico 26. No caso em que o médico considere que algum equivalente 

proposto não será adequado ao paciente, este deve informar os SF, apresentar uma proposta de 

terapêutica e o farmacêutico responsável dará ordem para que se realize a compra. A dispensa 

do fármaco será então efetuada juntamente com a sua restante medicação, geralmente por 

SDIDDU27. 

5.3. Citotóxicos 

Define-se como citotóxicos, fármacos que apresentam capacidade carcinogénica, mutagénica 

e/ou teratogénica, sendo exigido o cumprimento de normas específicas no momento da sua 

manipulação, com o objetivo principal de evitar a contaminação da pessoa responsável pela 

produção28.  Aos pacientes que levam a cabo um tratamento oncológico no HMB, os citostáticos 

podem ser administrados em três serviços clínicos distintos: Serviço de HDIA, FHA e unidades de 

hospitalização. Dependendo do estado do paciente, patologias ou medicação que irá receber, 

será elegido o local de dispensação. Na generalidade dos casos, estes fármacos são 

administrados ao nível do HDIA quando por via endovenosa, ou em ambulatório se se trata de 

uma preparação oral. De referir a importante função do farmacêutico na validação quer para a 

preparação quer administração da quimioterapia endovenosa no HDIA. Igualmente na FHA, a 

dispensa de citotóxicos orais só deverá ocorrer após a primeira visita de atenção farmacêutica8. 

O armazenamento desta medicação exige também condições especiais dada a sua 

toxicidade, pelo que deverá ser realizado num armário específico ou num frigorifico localizado na 

pré-câmara da zona de preparação existente SF ou nas instalações da FHA. 

5.4. Medicamentos para ensaios clínicos 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de me integrar no setor dos Ensaios Clínicos (EC), 

nomeadamente ao nível da receção, registo e dispensa da medicação, sempre supervisionada 

pela farmacêutica responsável. Os EC seguem uma legislação específica devendo ser sempre 

aplicadas as Boas Práticas Clínicas. Estas consistem num conjunto de requisitos de qualidade 

éticos e científicos, reconhecidos a nível internacional, que devem ser respeitadas na conceção, 

realização, registo e notificação dos EC que envolvam a participação de seres humanos, e cujo 

cumprimento das mesmas assegura a credibilidade desses ensaios e promove uma garantia de 

proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes29. 

Após a aprovação de um ensaio clínico pelo ‘’Comité de Investigação do CSI’’, os SF são 

informados e iniciam o processo de gestão burocrática e organizacional do ensaio em questão.  A 

medicação de um EC segue um circuito distinto dos restantes medicamentos o que é desde logo 

percetível pelo seu registo30,31.  

Aquando a receção da encomenda, que contém sempre poucas quantidades, cabe ao 

farmacêutico identificar o EC de que se trata. Se corresponde a um ensaio em curso ou que se 

vai iniciar, avaliar a integridade física das amostras e as condições de conservação das mesmas 

durante o transporte30,31. Se se trata de medicação termolábil, junto com esta existe um dispositivo 

que regista a temperatura durante o transporte, permitindo fazer o download do documento que 
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contém esta informação para que posteriormente este seja enviado para website do ensaio clínico 

e anexado no respetivo dossier de arquivo31.  

Para cada ensaio clínico existe um dossier que contêm toda a informação relevante referente 

a cada caso. Para efetuar a receção da medicação nos SF, o farmacêutico recorre ao dossier 

identificado pelo código do ensaio para obter a plataforma online e respetivas credenciais onde 

irá proceder ao registo oficial. Este website, pode ser específico de um único ensaio ou 

corresponder a vários. Para além da plataforma oficial existe, ao cuidado do farmacêutico 

responsável, um Excel onde se regista as entradas, saídas, lote e validade de cada unidade e os 

pacientes, identificados por códigos, intervenientes no ensaio32.  

Os medicamentos, também devidamente identificados pelo código interno do ensaio, são 

armazenados num armário trancado e separado fisicamente de todos os outros fármacos.  Os 

que requerem refrigeração, são de igual forma separados num frigorífico específico e destinado a 

ensaios clínicos, sendo crucial a monitorização constante da temperatura em ambos, por forma 

assegurar a manutenção das condições ideais de preservação dos fármacos durante o seu 

armazenamento31,32. Cabe ao farmacêutico responsável validar e dispensar a medicação perante 

a prescrição médica, na qual deverá constar o lote e o prazo de validade na medicação solicitada. 

A receita é anexada no dossier e a saída da medicação dos SF é registada no respetivo Excel, 

colocando a data e o código do destinatário. Finalizado o ensaio, a informação do dossier ao 

cuidado dos SF é reunida com a obtida pelo investigador principal e ao nível da Farmácia é 

redigida e guardada uma nota de arquivo, onde se esclarece a unificação dos dois dossiers e o 

seu arquivo de acordo com as normativas legais32. 

6. Preparação de medicamentos 

Atualmente no HMB não são preparadas formas não estéreis, sendo a sua compra realizada 

a diferentes laboratórios, atendendo às formas magistrais disponíveis e respetivos preços. A 

aquisição no SF destes segue o circuito dos restantes medicamentos, através da aplicação SAP33.  

Contudo, existem produtos que exigem a produção no local de administração dada a 

necessidade de garantir a esterilidade e estabilidade. No decorrer do estágio tive a oportunidade 

de realizar, sob supervisão do técnico responsável, a preparação de nutrições parenterais, assim 

como observar a produção de outras formulações com o objetivo de me familiarizar com todo 

procedimento que envolve a manipulação de produtos estéreis.  

6.1. Formas farmacêuticas estéreis 

A secção de produção dispõe de duas áreas de trabalho distintas, utilizadas consoante o tipo 

de preparação estéril que se pretende obter: a unidade de preparação de citotóxicos e a unidade 

de preparação de misturas intravenosas e intravitreas (Anexo I).  

Ambas as zonas são constituídas por um vestuário e uma sala limpa, e uma zona semi-limpa 

compartilhada. Estes espaços são providos de um sistema que permite a renovação do ar, com 

impulsão e expulsão sucessivas de ar estéril, mantendo um ambiente estéril e um diferencial de 

pressão entre as salas, fundamentais para garantir a segurança da preparação e do responsável 
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pela execução. Por um lado, é mantida a pressão positiva quando se pretende evitar a 

contaminação da preparação, enquanto que a pressão negativa é utilizada quando se pretende 

garantir a segurança do operador e restantes trabalhadores, pois impede fugas de ar para o 

exterior e possíveis disseminações de substâncias nocivas34. 

Primeiramente à entrada na zona de preparação, o operador passa na região dos vestuários 

onde efetua uma adequada lavagem de mãos e coloca o vestuário de proteção descartável 

necessário ao tipo de preparação a executar: bata, gorro, luvas, máscara e peúgas estéreis. A 

utilização de indumentária estéril é crucial neste procedimento dado que, quer a proteção do 

operador a possíveis exposições quer a contaminação das preparações são importantes pontos 

a ter em conta. Relativamente ao vestuário, a principal diferença entre as duas salas de 

preparação consiste no tipo luvas e de máscara utilizadas, pois o trabalho com citotóxicos requer 

o uso de uma máscara de máxima proteção (Cat. FFP3)34,35.  

A zona semi-limpa (pré-câmara), serve para a preparação de todo o material necessário à 

execução da preparação estéril, nomeadamente desinfeção das embalagens de medicação ou 

dos materiais a utilizar. Pelo tema da esterilidade, o acesso a esta sala é restrito e é mantida uma 

pressão positiva relativamente ao exterior36. Nesta zona ficam armazenados os fármacos 

citotóxicos até serem reconstituídos35. É também a partir desta zona que existe a comunicação 

com as zonas limpas (câmara), recorrendo a um Sistema de Acesso de Segurança (SAS) que 

impede o contacto direto entre o ar dos dois compartimentos. O SAS funciona através de duas 

portas (uma para cada zona), não devendo, de forma alguma, ocorrer a abertura simultânea 

destas para não promover o contacto entre o ar existente nas diferentes zonas34,36. 

Finalmente, as zonas limpas (A – pressão negativa; B – pressão positiva) apresentam 

superfícies lisas de fácil limpeza, a qual deve ser realizada sempre antes e após a utilização da 

sala, com gazes humedecidas em álcool etílico a 70º 34.  As cabinas de segurança biológica (CSB) 

recomendadas na manipulação dos citostáticos são de classe II ou III. Na zona limpa A, para a 

preparação de citostáticos, existe uma cabina de fluxo laminar vertical (CFLV) Telstar Cytostar®, 

CSB de classe II, que confere elevada proteção para o operador e meio ambiente pois mantém a 

pressão negativa que impede a saída de ar.  Por outro lado, na zona limpa B, onde são 

manipuladas as nutrições parenterais e as preparações intravitreas, existe uma câmara de fluxo 

laminar horizontal (CFLH) Telstar AH-100®, que apesar de garantir a esterilidade total da 

preparação, não protege nem o operador nem do meio ambiente e, por essa razão, não deve ser 

utilizada para a produção de materiais de risco biológico. Dado ser uma zona que confere 

prioridade à esterilidade do produto, é mantida a pressão positiva em relação ao exterior34.   

A preparação é executada por técnicos sob a supervisão dos farmacêuticos responsáveis. Os 

técnicos devem trabalhar aos pares, estando um na zona limpa - técnico preparador - encarregue 

da manipulação das formas estéreis e controlo microbiológico respetivo, e outro na zona semi-

limpa - técnico assistente - responsável por organizar dos pacientes, preparar as bandejas 
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individuais com a respetiva medicação, organizar o material e etiquetas, avaliar a estabilidade34,36 

e realizar o controlo gravimétrico dos citotóxicos35, antes e depois da preparação. 

6.1.1. Nutrição parenteral 

A área das nutrições parentais envolve uma ação ativa dos farmacêuticos a vários níveis. A 

solicitação para o paciente iniciar uma nutrição complementar pode ter origem numa consulta com 

o médico geral que reencaminha para o médico de endocrinologia ou, por outro lado, pode surgir 

a partir das Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).  

No HMB a avaliação das necessidades nutricionais não proteicas é feita através da Fórmula 

de Mifflin, sendo, à posteriori, realizado o cálculo do teor proteico requerido pelo paciente. As 

bolsas pré-preparadas podem ser suplementadas com vitaminas, oligoelementos e eletrólitos, em 

função do resultado das análises. No HMB, as bolsas podem ser tricompartimentadas (Anexo I) - 

Smofkabiven®, podendo ou não conter eletrólitos, ou bicompartimentadas - Clinimix®, sem lípidos 

13,37. A preparação de bolsas para nutrição parenteral depende da validação dupla por parte de 

um médico e de um farmacêutico. Diariamente, o farmacêutico é responsável por elaborar um 

documento com as preparações a ser produzidas e encarrega os técnicos da sua produção. O 

técnico prepara previamente os rótulos de cada bolsa, as matérias-primas e materiais, 

desinfetando os produtos que não estejam estéreis, com álcool etílico a 70º. Aquando o processo 

de preparação, deve ser retirada uma amostra representativa de todo o lote servindo para 

comprovar a qualidade do mesmo37. 

No final, é importante verificar a concordância entre a nutrição prescrita e a preparada, sendo 

este controlo realizado pelo farmacêutico em conjunto com o técnico encarregue da produção37. 

As preparações após revisadas, são dispensadas às respetivas unidades hospitalares. 

6.1.2. Colírios de Soro Autólogo 

O plasma enriquecido com fatores de crescimento é obtido a partir do sangue do doente após 

um processo de extração rápido, sendo depois utilizado (sob várias formas) em múltiplas 

patologias. Estes colírios são obtidos com a finalidade de atuarem como substitutos lacrimais em 

patologias nas quais se verifica secura ocular, como no Síndrome de Sjögren, e que não 

responderam a tratamentos prévios. Os benefícios deste tratamento são justificados pela 

capacidade dos fatores de crescimento, ausentes em lágrimas artificiais convencionais, 

estimularem a proliferação e diferenciação celular das células do epitélio ocular38.  

A preparação destes colírios é realizada semanalmente no HGH e requer a recolha prévia de 

sangue do paciente para tubo sem anticoagulante. O extrato recolhido é mantido em repouso à 

temperatura ambiente ou em estufa a 24ºC durante 3 horas e ao final verifica-se a coagulação 

dos elementos sanguíneos. É efetuada uma centrifugação e depois de obter a total separação 

dos elementos, realiza-se, em CFLH, a diluição do plasma em soro fisiológico até uma 

concentração final de 20% ou 40%, conforme o solicitado. A preparação deve ser mantida a -20ºC 

durante o seu armazenamento, pois esta condição garante a estabilidade por 3 meses. 
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No momento da dispensa, são entregues ao paciente várias unidades de colírio, uma por 

semana, que deverão ser conservadas em congelador enquanto não se procede à sua 

abertura39.Uma vez insertados, os frascos de colírio devem ser mantidos em frigorifico até finalizar 

o uso. É importante manter a esterilidade destas preparações visto que a via ocular é considerada 

uma das principais portas à infeção. 

6.1.3. Fármacos Citotóxicos 

Segundo o Instituto Nacional de seguridade e Higinene en el Trabajo os fármacos citotóxicos 

estão incluídos no grupo I da medicação bio-perigosa. A reconstituição de citostáticos é realizada 

no SF do hospital com o objetivo principal de diminuir o risco de contaminação associado à 

manipulação, assim como outros possíveis erros no que refere à prescrição, preparação e 

administração. A administração intravenosa destes fármacos pelo serviço de enfermaria requer a 

sua preparação prévia na farmácia. Assim, no sentido de evitar gastos desnecessários, antes da 

produção das quimioterapias, o médico oncólogo visita o paciente para a verificar se este se 

encontra apto à administração de um novo ciclo de quimioterapia agendado. Caso não se verifique 

problemas com o paciente, o médico procede à programação do tratamento no software ESPOQ 

(Eina Suport Procés Oncologic de Quimioterápia), onde se faz o seguimento das prescrições 

oncológicas ao nível do Instituto Catalán de Oncología (ICO).  

O programa ESPOQ permite eleger o protocolo de tratamento mais adequado atendendo ao 

tipo e localização do tumor, e também de acordo com as características do paciente, calculando 

a dose de citostáticos necessária de acordo com vários parâmetros (peso, altura, clearance da 

creatinina)35.  O registo médico no ESPOQ avisa o farmacêutico que a quimioterapia deve ser 

preparada. Através deste programa o farmacêutico deve confirmar e validar o tratamento elegido 

pelo médico, assim como uma série de parâmetros que, ao serem avaliados, garantem que a 

prescrição é a mais adequada a vários níveis: dados do paciente, protocolo prescrito, condições 

de preparação, estabilidade e condições de administração.  

A área da quimioterapia encontra-se bem controlada uma vez que sem a validação quer do 

médico quer do farmacêutico não será dada permissão para a sua preparação. Em caso 

afirmativo, as fichas de preparação e etiquetas identificativas são impressas, o técnico 

responsável recebe a informação e, partindo do produto comercial, realiza as manipulações 

necessárias (reconstituição, misturas, diluições, etc.) para obter o medicamento nas condições 

adequadas à administração ao paciente. Como anteriormente descrito, com a finalidade de 

trabalhar em condições asséticas, proteger o trabalhador e o ambiente, a preparação destes 

fármacos é processada em CFLV35,36. 

Pelo tema da segurança, todo o processo de preparação é confirmado sequencialmente 

utilizando o programa ESPOQ, através da leitura de códigos de barras das embalagens (anexo 

I), assegurando que tudo se encontra conforme o prescrito35.  No final, a ficha de preparação é 

arquivada, as preparações devidamente rotuladas são colocadas em bolsas fotoprotetoras e 

conservadas em frigorífico, se necessário, até ao momento em que são dispensadas no HDIA35,36.  
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É importante referir que a manipulação destes fármacos é impedida a pessoas com alergias 

aos agentes citostáticos e/ ou patologia dermatológica, histórico de aborto em idade fértil, 

mulheres grávidas ou com intenção, lactantes, pessoas imunodeprimidas e entre outras 

situações35. 

6.1.4. Preparações extemporâneas estéreis 

As únicas preparações extemporâneas estéreis elaboradas no hospital são destinadas ao uso 

intravítreo, contendo como princípios ativos o Bevacizumab, Ranibizumab e Aflibercept, perante 

solicitação por parte da unidade de cirurgia.  Ao contrário dos colírios de Soro Autólogo, estas 

preparações apresentam elevada estabilidade (12 dias a 6 meses, dependendo do fármaco) e, 

por isso, a concessão das preparações para o Hospital transversal (HMB e HMG) ocorre 

semanalmente nos SF do HMB40. 

Em condições estéreis (CFLH), são preparadas seringas pré-carregadas cujo volume varia de 

acordo com o medicamento que se pretende administrar, sendo necessário enviar uma amostra 

de cada lote para a realização do controlo microbiológico. A conservação destes manipulados 

deve ser realizada em frio e ao abrigo da luz. A maioria das preparações são enviadas para o 

HGH, atendendo que este é o principal responsável pela área de oftalmologia. 

6.2. Conceito integrado de garantia de qualidade 

Para garantir a qualidade e segurança aquando utilização de um manipulado, é necessário 

assegurar que foram mantidas as condições necessárias à manutenção da esterilidade.  

No momento da produção, o técnico deve recolher uma amostra da preparação que será, à 

posteriori, analisada no Laboratório de Microbiologia. Adicionalmente, o farmacêutico obtém uma 

petição de controlo microbiológico através do SAP que deverá ser preenchida pelo técnico 

responsável pela produção41. Os citotóxicos estão sujeitos a uma medição especial, ou seja, o 

controlo gravimétrico. À parte disso, todo processo que envolve a preparação e uso destes é 

registado mediante a leitura de código de barras para manter a rastreabilidade do processo35.  

Paralelamente a todos os controlos realizados, é sempre importante apontar o lote e o prazo 

de validade, para permitir uma fácil identificação caso seja detetado algum erro. 

7. Outras atividades em Farmácia Clínica  

7.1. Validação e reconciliação da terapêutica 

O processo de validação visa a minimização de erros, aumento da segurança na dispensa de 

medicamentos e, adicionalmente, a racionalização da farmacoterapia de cada paciente. A 

dispensa da medicação prescrita pelo médico ao doente fica pendente até que esta seja revisada 

e validada pelo farmacêutico8.  A validação é realizada diariamente para cada unidade hospitalar 

e cursa com uma avaliação detalhada de todos aspetos relevantes, subjacentes ao fármaco e ao 

próprio paciente, que podem comprometer a segurança e eficácia do tratamento. A adequação 

da indicação terapêutica à doença do paciente, duração do tratamento, confirmação da via de 

administração e a dose são parâmetros que devem ser analisados, em função de fatores como 
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idade, peso, analíticas, condição física e resposta a tratamentos anteriores. De referir a 

importância de verificar a possibilidade de dupla intervenção, interação entre os fármacos 

simultaneamente prescritos e ocorrência de efeitos adversos. Caso seja detetado algum erro na 

prescrição, o farmacêutico informa o médico responsável, com o qual deverá tomar a decisão de 

alterar ou não o plano terapêutico8. 

Aquando a validação também ocorre o processo de reconciliação da terapêutica. Este é um 

procedimento formal e padronizado que visa a deteção de discrepâncias. Estas são definidas 

como diferenças entre a medicação domiciliária crónica que o paciente tomava previamente e a 

medicação prescrita no hospital, não constituindo necessariamente um erro de medicação. Este 

processo é efetuado no momento de admissão, alta hospitalar ou quando há uma alteração de 

responsabilidades que acarrete uma atualização do tratamento, eliminando erros de medicação 

devido a falhas de comunicação42. Revela interações, contraindicações e duplicações entre a 

medicação domiciliária e a prescrita na hospitalização. A validação é feita com recurso ao software 

SAP e ESPOQ, que possibilitam o acesso a toda informação relativa ao paciente e fármacos do 

mesmo, a toda equipa multidisciplinar envolvida. Atualmente, a farmacêutica Anna Murgadella 

fica responsável pela validação das prescrições do HDIA, a farmacêutica Berta Garcia pela 

validação dos tratamentos quimioterápicos e tratamentos utilizados em ensaios clínicos, e as 

unidades de pacientes ingressados são distribuídas por todas farmacêuticas. 

7.2. Hospital de Dia polivalente (HDIA) 

O HDIA é um sistema de prestação de cuidados de saúde, a nível hospitalar, destinado a 

pacientes em regime de não internamento.43,44 Esta unidade clínica é utilizada especialmente no 

acompanhamento e reabilitação de doentes crónicos44, sendo também importante na assistência 

aquando a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, de diagnóstico e terapêuticos, que 

solicitem a permanência do utente na Unidade Hospitalar por um período máximo de 12 horas.  

O farmacêutico é o responsável pela avaliação e validação das prescrições médicas 

destinadas aos doentes que frequentam o HDIA. Diariamente é feita a revisão da medicação 

programada para ser administrada no dia seguinte. Como referido a cima, aquando a validação o 

profissional de saúde deve ter em conta vários parâmetros (Anexo II)45. A medicação validada é 

dispensada para o HDIA através do SDIDDU.  

7.3. Nutrição artificial  

A nutrição artificial é classificada como enteral ou parenteral (por via central ou periférica). É 

importante avaliar as capacidades do paciente para eleger a via de administração adequada, 

devendo ser a via oral e enteral as de 1ª opção. Quando descrita a via parenteral, foi destacado 

Figura 2. Solicitação da medicação para o HDIA. 
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o papel do médico e farmacêutico na elaboração e validação do plano nutricional mais adequado 

face ás necessidades do paciente e consoante os resultados analíticos. No entanto, no caso da 

nutrição enteral, esta função é da responsabilidade do dietista, sendo o papel do farmacêutico 

pouco relevante37. 

7.4. Comités técnicos existentes Sessões clínicas hospitalares 

O estágio curricular no HMB conferiu-me a oportunidade de me envolver em assuntos 

relacionados com várias patologias clínicas através da presença em reuniões de comissões 

hospitalares, que promoviam a discussão de casos clínicos e protocolos a adaptar. São também 

realizadas sessões multidisciplinares que visam manter a comunidade hospitalar atualizada 

relativamente a doenças crónicas ou agudas, infeciosas, novas alternativas terapêuticas ou novas 

técnicas de diagnóstico.  

Tive a possibilidade de assistir a várias apresentações/sessões que permitiram atualizar e 

aprofundar os meus conhecimentos. Das várias comissões temos: 

• A Comisión de Enfermedades Infecciosas realiza reuniões semanais, nas quais são 

apresentadas e discutidas situações clínicas de pacientes com Hepatite C e VIH. É 

selecionado o tratamento mais adequado e métodos para melhorar adesão do paciente, 

atendendo ás comorbilidades presentes, estado clínico e situação social do mesmo.  

• A Comisión de Farmacoterapéutica é constituída por um grupo de clínicos especializados 

nas áreas de farmacologia e terapêutica.  Visa reunir e atualizar as informações relativas 

aos medicamentos utilizados a nível do CSI e selecionar os que devem ser usados, com 

base em critérios de segurança, eficácia e preço. Promove uma atualização constante da 

Guia Farmacoterapêutica do hospital. 

• A Comisión de Riesgo Cardiovascular no qual o farmacêutico em conjunto com os 

médicos cardiologistas fazem o seguimento de doentes de risco cardiovascular elevado e, 

quando necessário, propõe a introdução de tratamentos que apresentam maior efetividade 

nestes casos.  

• PROA – Programa de Optimización de los Antibióticos, projeto que consiste na educação 

e consciencialização do pessoal hospitalar relativamente à temática dos antibióticos e uso 

excessivo dos mesmos. Permitiu uma melhoria do sistema informático SAP no sentido 

informático com objetivo de otimizar a utilização destes fármacos. 

7.5. Farmacocinética e monitorização de fármacos na prática clínica 

No sentido de garantir um aumento da segurança de um tratamento, a farmacocinética surge 

como uma ferramenta importante na avaliação e controlo das concentrações plasmáticas de 

fármacos particularmente com janela terapêutica estreita ou com perfil de efeitos adversos dose-

dependente46. Os farmacêuticos, em função do resultado podem ou não solicitar, por parte do 

médico responsável, o ajuste da dose de forma a alcançar a melhor curva dose-resposta, 

permitindo otimização da terapêutica com aumento da resposta farmacológica e redução de 
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toxicidade, a qual depende dos parâmetros farmacocinéticos individuais (volume de distribuição, 

clearance, filtrado glomerular e área sob a curva)47. 

O HMB é um hospital pequeno e não apresenta um suporte organizacional que sustente a 

realização da monitorização farmacocinética propriamente dita. Perante casos com elevada 

propensão para a falha, como doentes com insuficiência renal ou hepática, o médico pode solicitar 

a realização de análises para verificar os níveis plasmáticos de fármaco. De acordo com o 

resultado o médico pode efetuar ou não o ajuste terapêutico. Em caso de dúvida, solicita a 

intervenção do serviço de farmácia. Por outro lado, o mais próximo do realizável pelo farmacêutico 

a este nível ocorre aquando a validação de uma prescrição médica destes pacientes, perante a 

qual deverá verificar na ficha técnica do medicamento se a posologia estabelecida é adequada à 

sua condição clínica atendendo, nomeadamente aos parâmetros referenciados anteriormente.  

De referir que com o objetivo de promover o progresso clínico, o próximo passo a ser 

concretizado pelo projeto PROA será o seguimento farmacocinético dos antibióticos em doentes 

ingressados, o que visa aumentar a eficácia e segurança da terapêutica com estes fármacos.  

7.6. Farmacovigilância  

Segundo a OMS, a farmacovigilância é uma disciplina específica no campo da saúde pública 

a qual permite a deteção, avaliação, compreensão e prevenção dos riscos associados ao uso dos 

medicamentos, ou por outras palavras, Reação Adversa aos Medicamentos (RAM) após a sua 

comercialização. O objetivo central é garantir o uso adequado dos medicamentos e avaliar a 

relação risco-benefício, priorizando o benefício relativamente ao risco48. Em Espanha, a 

notificação de suspeitas de uma reação adversa é registada através do sistema de Targeta 

amarilla por via manual e posteriormente enviada por correio ao Centro Autonómico de 

Farmacovigilância, ou via web na AEMPS - Notificación de Sospechas de Reacciones Adversas 

a Medicamentos49.  

Durante o estágio estive perante o caso de um paciente com diagnóstico de cancro na bexiga 

o qual foi submetido a um tratamento com BCG. Foi identificada uma infeção disseminada, neste 

caso uma Tuberculose, correspondente a um dos efeitos secundários possíveis da terapêutica. 

Foi possível acompanhar de perto todo o processo efetuado pelo farmacêutico desde a deteção 

da RAM, considerada muito grave, até à notificação da mesma por via web AEMPS. 

Outro programa recentemente desenvolvido que incide sobre a temática de Farmacovigiância 

é o PROA - Programa de Optimización de los Antibióticos. É responsável não só pela deteção de 

RAM’s mas também por garantir o correto uso dos antibióticos. O farmacêutico neste sentido 

avalia a necessidade e a duração do uso do antibiótico por forma a contrariar a temática 

preocupante da resistência a estes medicamentos. Ao nível da FHA também se realizam ações 

de farmacovigilância. Como referido, antes da consulta o farmacêutico deve averiguar o histórico 

clínico e possíveis interações com o fármaco a dispensar, assim como nas consultas posteriores 

deve rastrear com o paciente a presença de alguma RAM durante o tratamento, intervindo sempre 

que necessário.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

20 
 

Parte 2 – Apresentação dos temas desenvolvidos durante o Estágio Curricular 
 

À parte de ser uma excelente oportunidade para aplicação dos conhecimentos adquiridos ao 

longo da carreira académica foi também um período de grande aprendizagem pessoal e 

intelectual que, numa perspetiva global, permitiu a aquisição de competências profissionais de 

excelência na vertente assistencial, farmácia comunitária ou hospitalar.  

São desenvolvidas atividades que visam a otimização, educação, prevenção, e uso efetivo e 

seguro da medicação por parte dos pacientes, assim como medidas de proteção aquando a 

manipulação de fármacos por parte dos profissionais de saúde (anexo III).  A prática hospitalar 

cursa também com a atualização de conhecimentos clínicos e dos fármacos utilizados a este nível, 

o que culmina numa melhoria dos cuidados de saúde prestados pelo serviço de saúde. Assim, 

durante o período de estágio tive a oportunidade de assistir a várias sessões nas quais foram 

apresentadas alternativas ao fármaco Adalizumab, no tratamento da asma brônquica, permitindo 

a consolidação de conhecimentos nesta temática. Estive presente em sessões educacionais ao 

nível hospitalar, como ‘’Cardiopatia isquèmica i objectius terapèutics’’, ‘’Recomanacions Millora 

Práctica Clínica Sobre el Maneig de la Elevació de la Presió Arterial Sense Risc Vital ’’, ou 

externamente ao hospital, sessões como ‘’Post CROI 2019’’ (anexo IV). Igualmente tive a 

oportunidade de presenciar o ‘’Infarma Barcelona 2019’’, no Centro de Convenciones de 

Barcelona. Também relacionado com o meu envolvimento em temáticas hospitalares, participei 

em reuniões da Comisión de Enfermedades Infecciosas - SIDA (anexo V) e da Comisión de 

Riesgo Cardiovascular nas quais era abordado o tratamento da Hipercolesterolemia com PSCK9. 

Esta temática foi o tema do poster desenvolvido em conjunto com a orientadora Laura Losa, ainda 

para ser publicado. Relativamente ao tema dos antibióticos, assisti a um tutorial acompanhado 

por uma visita ao laboratório de microbiologia, de forma a conhecer todas as técnicas e 

instrumentos utilizados no circuito que envolve a deteção do agente infecioso e posterior 

elaboração do antibiograma correspondente. Também foi possível realizar um curso online no 

âmbito dos Medicamentos para Ensaios Clínicos (anexo VI), no qual obtive pontuação máxima, 

permitindo obter conhecimentos úteis para manusear/gerir os ensaios clínicos. 

Dada a consolidação do meu conhecimento no que respeita às nutrições parenterais realizei 

o seguimento de um paciente ingressado, avaliando as suas necessidades nutricionais e se a 

nutrição adotada seria a adequada (anexo VII). Adicionalmente, tive oportunidade de me envolver 

na temática do cancro, nomeadamente no cancro da mama, da próstata e pulmão. O meu 

interesse por este tema levou à elaboração de um trabalho no qual expus o mais recente 

tratamento desenvolvido para o cancro do pulmão, um dos mais fatais (Anexo VIII). Na reta final 

do meu estágio, uma vez aprofundado o conhecimento sobre as quimioterapias a nível dos SF, 

foi-me conferida a oportunidade de assistir à implantação de um sistema de Quimioterapia ao 

encargo do serviço de enfermaria, em ambiente muito similar ao cirúrgico.  

Concluindo, o estágio hospitalar em Barcelona permitiu-me participar em experiências únicas 

e inovadoras, as quais tiveram um enorme impacto no meu desenvolvimento intelectual.  
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Anexos 

Anexo I – Zonas dos Serviços Farmacêuticos no HMB 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig 1 - Carrossel horizontal     

(ET System ®, horizontal) 

 

Fig 2 - Carrossel vertical 

(Kardex®, vertical) 

 

Fig 3 – Armazenamento das 

unidoses 

 

Fig 4 – Sistema unidose: verde 

(2018) e amarelo (2019) 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

26 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Zona de preparação de 

produtos estéreis  

 

 

Fig. 6 – Bolsas tri-compartimentadas 

de nutrição parenteral  

 

 

Fig. 7 – Preparação de citostáticos mediante o uso do 

programa ESPOQ.  
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Anexo II – Tabelas de apoio com os fármacos abordados no Hospital de Dia Polivalente 

TABELA DE FÁRMACOS ADMINISTRADOS NO HOSPITAL DE DIA POLIVALENTE  
     

MEDICAMENTO INDICAÇÃO  ADMIN. POSOLOGIA OBSERVAÇÕES  

Lidocaína 2% Dor grave I.V ou I.M 
Dose máx.: 400 mg 
Dose standart: 4mg x Kg (peso do 
paciente) 

Verificar sempre o peso do paciente. Caso não 
apresente essa informação é necessário notificar 
o enfermeiro e este deverá pesar o paciente 
para a dose ser então validada pelo 
farmacêutico.                                                                                        
Não podemos validar sem saber o peso.  

Albumina 

Reposição de albumina em doentes 
com cirrose hepática submetidos a 
paracentese evacuadora. A albumina 
também é importante a este nível pois 
impede o inchaço devido à pressão 
oncótica que estabelece, promovendo 
a eliminação dos mesmos a nível renal.  
Depende do volume extraído:                                                 
<5L extraídos não é necessário repor 
>5L extraídos, ocorre a reposição 

I.V ou I.M 

 A partir de 5L deve ser administrado 
6-10g de Alb. Cada ampola 
apresenta 20%, logo teremos 
10g/50mL. O normal é colocar 8g 
por litro extraído:                                                                      
Vextraido(mL) x 8 = g de albumina                                           
Nota:  Atenção que cada ampola 
leva 10g, ver nr de ampolas 

  

Eritropoietina 
α 

Anemia por insuficiência renal. 
também administrada antes de uma 
cirurgia só a pacientes com 
insuficiência renal ou com anemia por 
forma a garantir que apresentam o 
aporte adequado desta. 

Subcutânea 
  1 a 2 x / semana                           
 20000 ou 40000 unidades  

Dado o tempo de vida da eritropoietina curto, é 
necessário verificar 1 a 2x por semana nos níveis 
desta e: se <10 Hb temos que aumentar a dose 
ou se > 12 Hb devemos parar a administração.                                     
 Por vezes só é administrada a Epo, mas pode 
existir necessidade de associar Fe. 

Ferro                                                  
Anemia Ferropénica, muitas das vezes 
por má absorção. Anemia microcítica. 

I.V 

Fe2+ sacarosa:                              
200 mg / 3x por semana  
Fe2+ carboximaltosa:                
500 mg / 1 mg. Nota: semana de 
intervalo e no máximo 2 semanas  

Perante a anemia o médico analisa o défice de 
Ferro e consoante isso  prescreve a dose  
necessária (paciente com défice de 1500 g de 
ferro, então tem que se dar uma dose de 1g e 
depois uma dose de 500mg). 
Ver analíticas e avaliar se é uma anemia por falta 
de ferro, vitB12, ou ác. Fólico, etc. 

Ácido 
zoledrónico 

Bifosfonato utilizado para a 
homeostasia do Ca2+ e VitD em 
doentes oncológicos, com 
Osteoporose, Doença de Paget. 

I.V 
Oncologia ou Doença de Paget: 
4mg/ 28 dias 
Osteoporose: 5 mg/anual 

A toma anual deste fármaco em doentes com 
osteoporose reque o reforço Ca2+ e VitD por via 
oral regularmente.                                                                  
Avaliar se foi prescrito medicação 
complementar. Em caso negativo o médico 
deverá ser consultado. 

Abatacept 

Proteína de infusão que inibe 
seletivamente os linfócitos T ao nível 
do antigénio CD28. É utilizada como 2º 
linha de tratamento para a Artrite 
Reumatoide.  

I.V 

Dose inicial:                                               
<60 Kg: 500 mg 
60-100 Kg: 750 mg  
>100 Kg: 1000 mg sem 0, 2 e 4                                                                   
Dose manutenção:                                  
 <60 Kg: 500 mg 
 60-100 Kg: 750 mg       
>100 Kg: 1000 mg, cada 4 sem 

Impedida administração perante uma 
intervenção cirúrgica ou uma infeção (pois leva à 
imunossupressão). Nestas situações, é 
necessário antecipar e retardar 15 dias a toma 
do mesmo. Para avaliar a resposta ao 
tratamento analisamos os sintomas, índice DAS 
28 e PCR (saber se estamos perante uma 
remissão ou não). 

Belimumab 
Anticorpo monoclonal utilizado na 
terapia para o Lupos Eritematoso 
Sistémico.  

I.V 

Dose inicial:                                              
 Dia 0: 10 mg/ Kg 
Dia 14: 10 mg/ Kg 
Dia 28: 10 mg/ Kg                                     
 Dose manutenção: 10 mg/ Kg 

É importante o uso de anticoagulantes porque 
existe maior risco de tromboembolismo. 

Omalizumab 

Ac monoclonal que liga à IgE e 
diminundo os sintomas de doenças 
associados a uma elevação desta, 
nomeadamente, na Asma grave com 
sintomas não controlados por outras 
vias e na Urticária crónica espontânea 
cuja 1º linha são os são os corticoides 
e anti-histamínicos.  

I.V 

Asma grave: em função do peso  e 
nível de IgE por interceção destes 
parâmetros nas tabelas específicas.  
Urticária crónica: 300 mg/mês, 
sendo esta a dose fixa mas se o 
paciente não precisar de uma dose 
tão alta podemos diminuir – 
otimização da dose 

Este fármaco só atua nos sintomas por ligar à 
IgE.                                                                              
Na urticária cronica o Omalizumab só é utilizado 
no caso de falha terapêutica da 1º linha de 
tratamento. Utiliza-se o índice UAS7 que 
permite analisar o grau de evolução da doença 
(mede as lesões, prurido e eritema em 7 dias). 
Se >6 pontos, a doença não está controlada e 
passa à 2ª linha de tratamento. 

Infliximab 

Ac monoclonal humano-murino 
quimérico que por afinidade com o 
TNF bloqueia a sua união aos 
recetores. Utilizado para o tratamento 
da Artrite Reumatoide, Colite 
ulcerosa, Psoríase e outras -doenças 
de origem inflamatória. 

I.V 

Dose inicial                                          
AR: 3mg/kg sem 0,2 e 6 
Outras doenças: 5mg/kg sem 0,2,6                                                                               
Dose manutenção: Mesma dose 
com intervalo de 8 semanas 

Geralmente origina reações de 
hipersensibilidade (reações infusionais - ação 
histaminérgica) e então adiciona-se 
hidrocortisona previamente.                                                
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Numa tabela fiz o resumo da informação principal dos fármacos mais relevantes administrados no 

Hospital de Dia, no sentido de adquirir um suporte informativo para uma maior facilidade na 

revisão das prescrições apresentadas a este nível, aquando a solicitação pela farmacêutica 

orientadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fármacos na Esclerose Múltipla         
A 1º linha seria o INF e o Acetato de Glatiramero            

Natalizumab 

Utilizado como 2º linha para o 
tratamento da Esclerose Múltipla 
Recidivante-Remitente. Ac 
monoclonal inibidor seletivo de 
moléculas de adesão. Liga à 
subunidade α-4 das integrinas 
humanas por forma a evitar a 
penetração de leucócitos no SNC.  

I.V 300mg /4 semanas  

Verificar se não apresenta infeção por Rota vírus 
e, para isso, avaliar presença de JC. Caso seja 
positivo, é contraindicada a administração pois 
pode originar uma infeção cerebral, 
nomeadamente, Leucoencefalopatia Multifocal 
Progressiva. 

Fingolimab 

Utilizado como 2º linha para o 
tratamento da Esclerose Múltipla 
Recidivante-Remitente. Antagonista 
funcional do recetor S1P nos linfócitos, 
bloqueando a capacidade de estes 
saírem dos gânglios linfáticos.  

Oral 0,5 mg /dia   

No hospital de dia só a 1º adm. Como efeito 
secundário apresenta Bradicardia que deve ser 
controlada regularmente no hospital de dia 
sendo que quando o paciente administra este 
fármaco, deve permanecer cerca de 6h no 
hospital para se avaliar a presença ou não deste 
efeito 2º. 

 Alemtuzumab 

Utilizado como 2º/3º linha para o 
tratamento da Esclerose Múltipla 
Recidivante-Remitente. Ac 
monoclonal humanizado derivado de 
ADN recombinante dirigido contra a 
glicoproteína de superfície celular 
CD52. 

I.V 

1ª Administração: 12mg/dia 
durante 5 dias                                                                 
2º administração:  após 1 ano com 
12mg/dia durante 3 dias. 

  

Ocrelizumab 

Utilizado como 2º linha para o 
tratamento da Esclerose Múltipla 
Recidivante- remitente e também por 
surtos (EMS) 1ª linha para Esclerose 
Multipla Primariamente Progressiva. 
Ac monoclonal recombinante 
humanizado anti-CD20 produzido por 
DNA recombinante. 

I.V 

Cada frasco para injetável contém 
300 mg/10 mL numa concentração 
de 30 mg/mL.                                                             
Dose inicial:                                              
 Dia 0: 300 mg 
Dia 14: 300 mg                                             
Doses subsequentes: 600 mg a cada 
6 meses (manter intervalo de doses 
no mínimo 5 meses) 

Antes de cada perfusão deve ser administrada 
uma pré-medicação para reduzir a frequência e 
gravidade das reações adversas relacionada com 
a perfusão, como seja: 100 mg de 
metilprednisolona IV 30 minutos antes da 
perfusão; ou anti-histaminicos 30-60 min antes. 
Pode também ser considerada a administração 
de um antipirético 30-60 min antes. 

Notas importantes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Quando usamos um imunossupressor é necessário previamente fazer a vacinação com as vacinas vivas necessárias/obrigatórias. Isto porque estamos a tomar 
um imunossupressor o que pode levar a que as vacinas promovam um efeito adverso, dada a diminuição das defesas.  
2. A hidrocortisona (corticoide) utiliza-se para as recidivas de doenças auto-imunes. Posteriormente, é avaliado o efeito da recidiva no paciente e, em função 
disso, é escolhido o fármaco. Pode-se alterar para um fármaco dentro da mesma linha (1ª linha) ou passar para a linha de tratamento seguinte (2ª linha). Os 
corticoides são para as recidivas e não para o tratamento das doenças de manutenção pelos efeitos 2º (Osteoporose, hipertensão, retenção de líquidos, aumento 
de peso, fragilidade capilar, insuf. renal, entre outros) 
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Anexo III – Poster: ‘’Medidas de prevenção a preparação e administração de fármacos 

Bioperigosos’’ 

 

No sentido de aumentar a segurança aquando a manipulação destes fármacos por parte do 

serviço de enfermaria, foi-me proposto a realização de um poster no qual sejam discriminados os 

fármacos bioperigosos presentes na Guia Farmacoterapêutica do HMB assim como as medidas 

que devem tomadas em conta. 
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ANEXO IV – Certificado de presença em ‘’Conference on Retroviruses and Opportunistic 

Infections – CROI’’ 

Dado o envolvimento em atividades relativas à temática da SIDA, foi-me proposto pela minha 

orientadora participar numa sessão do respetivo tema, com vista a aprofundar e a atualizar os 

conhecimentos até então adquiridos. Foi possível também ficar com uma perspetiva futura dos 

possíveis tratamentos a ser adaptados à enfermidade. 
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Anexo V – Lista de medidas profiláticas de ITS a adaptar por enfermeiras em situações de pós-

exposição  

Os assuntos relativos à SIDA e envolventes, são levados a cabo pela enfermaria da unidade de 

Urgências de Ginecológia do HGH. Foi-me pedido para elaborar um documento de forma a ser 

mais fácil comprovar a realização de todas provas necessárias. Consiste num kit que contem as 

ações que devem ser solicitadas pelas enfermeiras perante uma situação de violência sexual.   
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Anexo VI – Curso online ‘’ Normas de buena práctica clínica ICH E6 (R2) 

A elaboração e desenvolvimento de um Ensaio Clínico deve sempre atender às BPC 

promovendo a segurança e credibilidade do ensaio. O farmacêutico apresenta um papel 

fundamental no decorrer do ensaio ao nível dos processos gestionários: receção, 

organização e dispensa. Uma vez envolvida nesta temática, tornou-se fundamental a 

realização deste curso, aprofundando os meus conhecimentos nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

33 
 

Anexo VII – Trabalho de Seguimento Clínico de paciente ingressada 

A realização deste trabalho permitiu não apenas a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

ao longo dos últimos anos a nível académico, mas também a aprendizagem de novos 

conceitos e termos clínicos, desenvolver a minha autonomia e praticar a escrita em Espanhol. 

Estive de perto com uma situação real, com a qual o farmacêutico responsável pelas nutrições   
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Anexo VIII – Trabalho ‘’Inmunoterapia en el cáncer de pulmón - Evolución del tratamiento’’  

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da temática dos fármacos anticancerígenos. Decidi 

elaborar um trabalho para expor uma problemática que afeta milhares de pessoas e cujo o 

tratamento ainda se encontra muito longe de ser o ideal. Porém, foram recentemente 

desenvolvidos fármacos que demostram ser promissores – esta medicação pertence à classe 

dos fármacos imunoterápicos. 
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