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RESUMO 

 Como forma de colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante o Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, o mesmo termina com um estágio curricular. Eu optei por realizá-lo na íntegra em 

farmácia comunitária, durante 6 meses, de 27 de janeiro a 26 de julho de 2020, na Farmácia São Bento, na 

ilha Terceira. 

 O presente relatório descreve todas as atividades realizadas durante o estágio, sendo dividido em 

duas partes. A primeira, inclui o funcionamento geral de uma farmácia comunitária e todas as tarefas que 

efetuei desde a receção e armazenamento das encomendas até ao atendimento ao público. A segunda parte 

descreve os temas e projetos por mim elaborados, tendo em conta as necessidades da farmácia, dos utentes e 

as dificuldades por mim sentidas durante o atendimento. 

 O primeiro projeto teve como público alvo os colaboradores da farmácia e os utentes diabéticos que 

utilizam medicação em caneta pré-cheia. Para transmitir a todos a correta técnica de administração destes 

fármacos, elaborei uma formação interna e um “Guia prático de aconselhamento farmacêutico sobre a correta 

técnica de administração subcutânea da fármacos antidiabéticos, em caneta pré-cheia”, o qual inclui folhetos 

informativos de todas as canetas comercializadas em Portugal para disponibilizar aos utentes. Relativamente 

ao segundo projeto, o mesmo surgiu tendo em conta uma das dificuldades sentidas durante o atendimento ao 

público relativo à indicação terapêutica no tratamento de afeções oculares, tendo sido intitulado por “Afeções 

oculares e indicação farmacêutica: conjuntivite, hordéolo e calázio”. No âmbito deste tema, procurei 

conhecer os diferentes tipos de conjuntivite, hordéolo e calázio, sinais, sintomas e as formas de diferenciar e 

tratar as diferentes afeções oculares. Como forma de implementação deste projeto realizei uma formação 

interna para toda a equipa e elaborei uns documentos práticos, em forma de tabela e poster, para consulta 

rápida. O terceiro projeto, denominado “Doente oncológico: alimentação e suplementação”, teve como 

objetivo dar a conhecer aos utentes a forma como a alimentação e suplementação são essenciais na qualidade 

de vida dos doentes oncológicos. Para transmitir toda a informação aos utentes, criei a “Semana do Doente 

Oncológico: alimentação e suplementação”, onde diariamente foi publicado na página online do Facebook da 

farmácia posts relativos a esta temática. Além disso, elaborei várias tabelas com os suplementos nutricionais 

orais passíveis de obter na Farmácia São Bento, descrevendo as suas caraterísticas, valores nutricionais, 

sabores disponíveis e respetivos códigos nacionais dos produtos. 

 Por último, elaborei outros trabalhos tendo em conta as necessidades da farmácia, sendo eles: um 

cartão de registo dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, acompanhados dos valores de referência; poster 

sobre as recomendações gerais sobre a correta utilização da máscara cirúrgica e uma tabela de controlo da 

dispensa do medicamento Plaquinol®. 
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INTRODUÇÃO 

 

A farmácia comunitária é de certo o primeiro local de recurso dos portugueses no que toca a questões de 

saúde, pois os farmacêuticos, dadas as suas competências e responsabilidades, são reconhecidos pelos utentes 

pela proximidade, disponibilidade, qualidade e, sobretudo confiança que transmitem. 

Dada a importância do setor das farmácias comunitárias, é extremamente relevante a integração de um 

estágio em farmácia comunitária no culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O meu 

estágio foi integralmente realizado na Farmácia São Bento, sob a orientação da Dra. Joana Paquete durante o 

período de 27 de janeiro a 26 de julho de 2020. O horário estabelecido foi de segunda a sexta, sendo das 10h 

as 18h segunda e sexta e das 9h às 17h nos restantes dias úteis, com uma hora de almoço (13h-14h). 

Ocasionalmente estive presente na farmácia aos sábados das 9h às 13h.  

Devido ao estado de emergência declarado pela pandemia COVID-19, a partir de 30 de março, a equipa 

da farmácia dividiu-se em duas. Assim, estagiei de segunda a sábado, onde numa semana, de segunda a sexta 

fiz o horário das 8h30-15h, e no sábado das 9h-14h30. Na semana seguinte o horário estabelecido foi das 

15h-20h30, segunda a sexta, e 14h30-20h30 no sábado, rotacionando entre as semanas ao longo dos meses. 

Todos os elementos da equipa seguiram normas de desinfeção, principalmente antes da troca das equipas, de 

modo a garantir a segurança de todos.  

Ao longo do meu estágio fui incluída, gradualmente, nas diferentes atividades da farmácia, estando as 

principais atividades realizadas, descritas e organizadas por ordem cronológica na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Cronograma de estágio na Farmácia São Bento 

Atividades realizadas jan. fev. març. abr. mai. jun. jul. 

Organização e reposição de stock nos lineares back e front 

office 
√ √ √ √ √ √ √ 

Armazenamento √ √ √ √ √ √ √ 

Gestão e receção de encomendas √ √ √ √ √ √ √ 

Medição da pressão arterial e parâmetros bioquímicos √ √ √     

Preparação de medicamentos manipulados  √  √ √ √ √ 

Preparação de encomendas para o PFPJ √ √ √ √ √ √ √ 

Preparação de encomendas para o EPAH  √ √ √ √ √ √ 

Entregas ao domicílio    √ √   

Formações   √   √ √ 

Conferência e organização do receituário √ √ √ √ √ √ √ 

Atendimento ao público  √ √ √ √ √ √ 

Projeto 1   √ √ √   

Projeto 2    √ √ √  

Projeto 3     √ √ √ 

Outros trabalhos realizados  √  √    
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PARTE I- Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1- FARMÁCIA SÃO BENTO 

A farmácia onde realizei o estágio curricular teve como fundador, em 1952, o Dr. Francisco Moniz 

Oliveira, que abriu em Angra do Heroísmo, uma farmácia em seu nome, a Farmácia Oliveira. Passados 48 

anos, a farmácia foi trespassada à Dra. Maria Jacinta Lima, alterando o nome para Farmácia Menezes.  

Com o objetivo de alargar o espaço comercial, a 30 de janeiro de 2012, foi inaugurado o Posto 

Farmacêutico do Porto Judeu (PFPJ), que como o nome indica, localiza-se no Porto Judeu, uma das 

freguesias da cidade de Angra do Heroísmo. Neste mesmo ano, o Dr. Ricardo Mota tornou esta farmácia 

numa sociedade comercial, ficando descrita como Farmácia Menezes LDA, que acompanha outras farmácias 

levadas a cabo pelo mesmo proprietário, sendo elas a Farmácia Mântua (considerada farmácia “mãe”) e 

Farmácia Água de Pau, na ilha de São Miguel, e, ainda a Farmácia Graciosa, na ilha Graciosa. É de notar que 

o fato de estar em parceria com as outras farmácias, permite o movimento de produtos entre as mesmas, 

tendo em conta as necessidades, um importante fator no que toca, por exemplo, a solucionar pedidos de 

produtos esgotados. 

Devido ao fato da Farmácia Menezes, LDA se encontrar num espaço com pouca possibilidade de 

crescimento a nível físico, e com a necessidade de o aumentar para permitir evolução comercial, em 2013, 

esta foi transferida para um novo espaço, no Largo de São Bento, na mesma cidade. A Farmácia Menezes 

LDA passou então a chamar-se Farmácia São Bento (FSB), uma farmácia mais moderna, ampla e com maior 

possibilidade de crescimento, também derivado da sua localização. 

1.1. Localização e horário de funcionamento 

A FSB tem como localização o Largo de São Bento, nrº17, no concelho de Angra do Heroísmo da 

Ilha Terceira no arquipélago dos Açores. Está situada numa zona estratégica, pois das farmácias do concelho 

é a que se encontra mais perto do Hospital de Angra do Heroísmo, o que confere facilidade aos utentes que 

do mesmo vêm. Além disto, encontra-se distanciada do congestionamento do centro da cidade, possui 

diversas possibilidades de estacionamento junto da farmácia, sendo que dois lugares são de uso exclusivo 

para os utentes da mesma, e ainda está a poucos metros de uma escola básica e de uma superfície comercial. 

 Relativamente ao horário de funcionamento normal, a FSB está aberta de segunda a sexta das 8h30 

às 20h30, e ao sábado das 9h às 20h, sem interrupção para almoço. Além disto inclui-se, junto com as 

restantes farmácias de Angra do Heroísmo, na realização de um serviço rotativo de 24h entre as mesmas.  

 A partir do mês de março, depois de decretado o estado de emergência devido à pandemia COVID-

19, de forma a garantir a segurança de todos os colaboradores da FSB e, além disso, permitir sempre a 

abertura da farmácia, a administração da mesma decidiu dividir a equipa em duas, sendo o horário rotativo 

entre as semanas das 8h30-15h e 15h-20h30, segunda a sexta, e 9h-14h30 e 14h30-20h30, ao sábado. 

1.2. Instalações gerais 

 De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas da Farmácia Comunitária, “a farmácia comunitária, 

dada a sua acessibilidade à população, é uma das portas de entrada no Sistema de Saúde”, e, por isso, é 

necessário que a sua estrutura seja apropriada para o cumprimento das funções pretendidas.[1] A FSB 

encontra-se sobre as normas descritas neste documento. 
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  1.2.1. Espaço exterior  

 A entrada para a farmácia é de fácil acesso pois é o primeiro andar de um prédio residencial e ainda 

possui uma rampa que permite entrada de portadores de deficiência, idosos e crianças. Para além da porta 

principal, existe outra para os funcionários e fornecedores. 

 A fachada da farmácia encontra-se em boas condições de conservação e limpa. Na mesma, observa-

se a inscrição “FARMÁCIA” e uma cruz, facilitando ambas a sua identificação. Além disto, na porta 

principal, está exposto um cronograma das farmácias de serviço do concelho, que é atualizado semanalmente. 

Ainda se observa o nome da Diretora Técnica (DT), o horário de funcionamento do estabelecimento e 

informações relativas aos serviços prestados pela farmácia.  

  1.2.2. Espaço interior 

 O espaço interior da FSB corresponde a um ambiente profissional e calmo, bem iluminado e 

ventilado, cumprindo sempre condições de higiene e limpeza. Para melhor descrição de como se encontram 

as instalações da FSB é possível dividir-se em back-office e front-office. 

   1.2.2.1 Back-office 

 Nesta zona pode encontrar-se diferentes áreas de trabalho: o gabinete da DT, área de receção e 

conferência de encomendas, que se segue da zona de armazenamento das mesmas, laboratório e garagem. 

 O gabinete da DT corresponde ao local onde esta realiza as suas atividades, servindo também de 

arquivo para documentos e livros que são disponibilizados como fontes de informação.  

 A zona de receção e conferência de encomendas está munida de um balcão sobre o qual há um 

computador com um leitor de código de barras, impressora e telefone. Aqui, realiza-se a receção e 

conferência das encomendas, marcação de preços, registo e receção de produtos reservados ou pagos, e 

ainda, a transferência das encomendas necessárias para o PFPJ, Farmácia Mântua e Farmácia Graciosa, sendo 

as mesmas depois transportadas por um distribuidor específico. É ainda nesta zona que se encontra o excesso 

correspondente a diversos produtos, como o dos medicamentos éticos, suplementos, obstipantes e laxantes, 

xaropes, pastilhas e antigripais. Além disto existem gavetas específicas nas quais são guardados os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

 É numa sala subsequente que se procede à arrumação das encomendas de acordo com as diferentes 

categorias. Aqui, encontra-se o excesso dos medicamentos genéricos e tudo o que é não sujeito a receita 

médica, bem como dermocosmética, além dos cacifos que são disponibilizados para uso dos colaboradores. 

 Na retaguarda da zona de atendimento são armazenados os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM), divididos em genéricos e éticos, por ordem alfabética e dosagem. Os medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) e suplementos são guardados em gavetas e lineares junto aos balcões de 

atendimento. 

 No laboratório, além das matérias-primas e materiais de preparação de medicamentos manipulados, 

existe um frigorífico no qual são armazenados os medicamentos que exigem condições de temperatura de 

frio, organizados por ordem alfabética. É na primeira prateleira que se colocam os medicamentos 

reservados/pagos, ou os que estão à espera de transferência para o PFPJ ou para as farmácias “irmãs”. 

 Ainda no back-office há uma zona que contém um microondas, frigorífico e um quarto de banho 

para uso dos colaboradores. É na garagem que são arrumados alguns produtos de dimensões maiores, como 

expositores, produtos de natal, arquivos, entre outros. Esta encontra-se no mesmo prédio da FSB. 
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   1.2.2.2 Front-office 

 Constitui a área de front-office, a zona de atendimento ao público que se estende à zona de espera 

dos utentes, e o Gabinete das Boas Práticas Farmacêuticas (GBPF). Desta forma, ao entrar-se na farmácia, 

verificam-se três balcões de atendimento no fundo da mesma, que apesar de estarem juntos, o ecrã dos 

computadores permite individualizá-los e criar um ambiente particular entre o farmacêutico e o utente. Além 

do computador, cada balcão está equipado com uma impressora de faturas e receitas, um terminal de 

multibanco e leitores óticos de código de barras.  

 Atrás dos balcões de atendimentos, encontra-se o cashlogy que corresponde ao equipamento que 

permite o pagamento das vendas em dinheiro de forma automática. Este equipamento constitui uma forma de 

evitar erros por parte do operador, facilita a contagem do dinheiro recebido durante o dia e permite o controlo 

de todas as vendas, por parte do colega responsável. Além deste aparelho, na retaguarda dos balcões, estão 

diversos lineares e gavetas com MNSRM e suplementos com acesso apenas pelos funcionários, mas que 

permitem observação pelos utentes aquando do aconselhamento farmacêutico.  

 Na referida zona de espera, que constitui um espaço amplo, o utente e acompanhantes têm acesso a 

um quarto de banho e a cadeiras. Além disso, encontram-se vários expositores e lineares, organizados em 

categorias (buco-dentários, nutrição especial, dermocosmética, capilares, puericultura etc.), permitindo um 

contato direto entre o utente e o produto. No centro desta zona estão dispostos os produtos que necessitam de 

maior destaque, como por exemplo os referentes a campanhas, produtos sazonais, coffrets, entre outros. 

O GBPF encontra-se numa zona distante da zona de atendimento, tendo o utente de se deslocar para 

o mesmo através de uma pequena passagem pela zona de back-office. Este gabinete permite um atendimento 

personalizado e mais privado. No mesmo encontra-se uma marquesa, balança, duas cadeiras, uma mesa sobre 

a qual encontra-se o aparelho medidor da pressão arterial e ainda os diferentes aparelhos para medição dos 

parâmetros bioquímicos, que se fazem acompanhar de todo o material necessário para a medição.  

Acrescenta-se que o atendimento é realizado através de um sistema de senhas que permite ao utente 

escolher uma de três opções: atendimento geral, prioritário ou levantamento de produtos pagos. Este método 

confere uma melhor organização das filas de espera pois a farmácia tem um grande movimento de utentes. 

1.3. Recursos Humanos 

 A equipa da FSB é formada pela DT Dra. Ana Sofia Pereira; pela farmacêutica substituta Dra. Joana 

Paquete; licenciadas em farmácia as colaboradoras Cátia Valadão e Joana Ribeiro; técnico de farmácia Paulo 

Miranda, que trabalha permanentemente no PFPJ; técnicos auxiliares de farmácia Sandra Silveira, Andreia 

Miranda, Afonso Menezes e Patrícia Correia, sendo a última também responsável pela atualização da página 

do facebook da FSB. Como auxiliares de limpeza, fazem parte da equipa as senhoras: Nélia Rocha 

(colaboradora na FSB) e Vanessa Leal (colaboradora no PFPJ) e como colaborador externo o senhor Luís 

Ferreira que realiza o transporte das encomendas do PFPJ, das farmácias Mântua e Graciosa e de um 

fornecedor de São Miguel.  

 Toda a farmácia é gerida e propriedade do Dr. Ricardo Mota. 

 Durante o meu estágio, a Dra. Ana Sofia e o Técnico Auxiliar de Farmácia Afonso Menezes 

entraram em licença de maternidade e paternidade, respetivamente, e a colaboradora Cátia Valadão entrou 

em baixa médica. Assim, como minha orientadora de estágio, permaneceu a Dra. Joana Paquete, em 

substituição da DT. 
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É de referenciar que durante a pandemia causada pelo SARS-Cov-2 alguns dos funcionários, por 

serem pais de crianças em colégios, permaneceram em casa, ficando a equipa muito reduzida. Assim, o meu 

auxílio durante essa época tornou-se fundamental para o funcionamento da farmácia, que garantiu, sempre, a 

segurança de todos os funcionários pela adoção de todas as medidas de proteção necessárias para tal. 

1.4. Perfil dos utentes 

Pelo fato da FSB estar localizada próximo do Hospital de Angra do Heroísmo, do centro da cidade e 

de centros comerciais, e devido ao estacionamento de fácil acesso, os clientes que chegam à FSB são das 

mais diversas faixas etárias e perfis sociais. No entanto, verifica-se uma maior afluência de utentes 

provenientes do hospital e daqueles habituais que já se fidelizaram com a farmácia, dado o profissionalismo, 

disponibilidade e afetividade que a farmácia e a equipa oferecem.  

Os utentes com prescrição eletrónica representam a maioria das vendas da FSB, contudo, o 

aconselhamento farmacêutico também é bastante valorizado pelos utentes. 

Quando decretado o estado de emergência, o fluxo de utentes aumentou bastante, tendo os mesmos 

procurado a dispensa da medicação crónica para garantir que não faltasse durante o período de quarentena, 

além de que, houve uma grande procura de medicação antigripal e de estimulantes do sistema imunitário. 

1.5. Sistema informático 

 O Sifarma 2000, da Glintt, é o sistema informático (SI) que opera na FSB, sendo uma ferramenta 

essencial na organização e gestão da farmácia em diferentes vertentes. O mesmo permite efetuar encomendas 

diretamente aos respetivos fornecedores, bem com geri-las e rececioná-las; permite a gestão de devoluções de 

produtos; possibilita a gestão financeira e contabilística e assim o processo de faturação do receituário; 

facilita a gestão de produtos ao controlar os prazos de validade e stocks, pois para cada produto existe uma 

ficha na qual estão descritas várias informações como stock mínimo e máximo, consumo médio, histórico de 

compras e vendas, informação científica e, ainda permite o atendimento aos utentes. 

 O módulo atendimento reflete várias funcionalidades, das quais a realização de vendas e 

encomendas instantâneas; criação da ficha do utente na qual é colocada informação sobre os dados pessoais e 

vendas realizadas ao mesmo, e ainda nos dá informação sobre o medicamento a dispensar  (indicação 

terapêutica, posologia, composição química, interações medicamentosas e grau de interação, precauções, 

contraindicações, classe medicamentosa...), o que se torna útil aquando da dispensa e aconselhamento 

farmacêutico. 

1.6. Fontes de informação 

Como profissional de saúde, o farmacêutico deve manter-se constantemente informado e atualizado 

a nível ético, legal e científico para assegurar um serviço de saúde seguro e com qualidade. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de consultar vários documentos nacionais e internacionais, existentes na FSB, 

que se mostram eficazes para esclarecer dúvidas que possam surgir na prática clínica.  

As fontes de informação consultadas foram as seguintes: Prontuário Terapêutico, Índice Nacional 

Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico Português, Normas da dispensa de 

medicamentos, informação acerca do Centro de Conferência de Faturas (CCF), Despachos e Portarias da 

Legislação Portuguesa, normas informativas da Direção Geral de Saúde e, ainda, circulares informativas e 

fluxogramas de indicação farmacêutica da Associação Nacional de Farmácias (ANF).  
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No momento do atendimento aos utentes, uma forma mais rápida e eficaz de adquirir informação é 

através da consulta da informação científica disponível no SI e no Resumo das Caraterísticas dos 

Medicamentos, disponíveis online no site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED). 

2- GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

Para que haja um funcionamento racional e sustentável da farmácia comunitária, é essencial que 

haja uma boa gestão de todos os medicamentos e produtos de saúde (MPS). O stock de uma farmácia deve 

ser controlado, ou seja, suficiente para satisfazer as necessidades dos utentes sem que haja rutura do mesmo. 

Se este for demasiado elevado, a validade pode ser atingida fazendo com que seja necessário proceder-se a 

devoluções, se possíveis, e com isto dão-se perdas financeiras. Para que haja um bom controlo, o SI é a 

ferramenta à qual o gestor da farmácia, junto com a DT, recorre para permitir a gestão dos MPS pois permite 

definir os stocks máximos e mínimos tendo em conta as necessidades e movimentos dos produtos. 

2.1. Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 

 2.1.1. Fornecedores 

Os fornecedores da FSB são na maioria distribuidores grossitas locais, sendo também feitos pedidos 

pontuais a laboratórios, caso os primeiros não tenham os produtos, ou se se tratarem de produtos sazonais ou 

específicos daquele laboratório. A FSB adquire os seus medicamentos e produtos de saúde, mais 

frequentemente, à Alliance Healthcare Açores; S.A, Oliveira Leitão & Pensa; S.A, Nanques Farma; Luís 

Peixoto, LDA; Urialdo Bettencourt, LDA e Carlos Vasconselos, LDA.  

 2.1.2. Realização de encomendas 

Na FSB, as encomendas dos MPS podem ser realizadas por três formas diferentes: contato 

telefónico, através do Sifarma 2000 e por email. Só são encomendados MPS por contato telefónico quando 

estes são de disponibilidade limitada, pelo que se tem de confirmar o seu stock com o fornecedor para 

informar o utente, ou quando não se consegue encomendar através do SI. As encomendas através do Sifarma 

2000 são possíveis para os fornecedores Alliance Healthcare Açores; S.A, Oliveira Leitão & Pensa; Luís 

Peixoto, LDA e Urialdo Bettencourt Limitada, sendo que para os outros fornecedores as encomendas 

realizam-se por endereço eletrónico. 

O SI permite-nos realizar três tipos de encomendas: instantâneas, diárias e manuais. As encomendas 

instantâneas realizam-se quando no atendimento o utente solicita um MPS cujo stock é inexistente ou 

insuficiente; as encomendas diárias são efetuadas tendo em conta o stock mínimo que é definido para cada 

produto e que está descrito na ficha do mesmo, sendo que desta forma não se atingem ruturas de stock. A 

listagem da encomenda gerada no SI é sempre revista pelo Gestor ou pela DT antes de ser enviada ao 

fornecer pois há a possibilidade de serem alteradas quantidades dos produtos a pedir, ou incluir/excluir MPS. 

As encomendas manuais são geralmente efetuadas para aquisição de grandes quantidades de produtos ou 

campanhas nas quais a farmácia beneficia de bonificações ou descontos, possibilitando melhores margens de 

comercialização. Estas encomendas são geralmente realizadas diretamente aos Delegados de Informação 

Médica, e apenas são efetuadas pelo Gestor, DT ou Farmacêutica Substituta. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de efetuar diversas encomendas instantâneas 

(maioritariamente durante o atendimento) e por contato telefónico, de forma autónoma. 
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 2.1.3. Receção e conferência de encomendas 

Na receção das encomendas na FSB, aquando da sua chegada, o funcionário que as recebe deve 

assinar o comprovativo de receção. Se na encomenda recebida existirem produtos de conservação no frio, é 

prioridade colocá-los no frigorífico, deixando uma nota da sua quantidade, Preço de Venda ao Público (PVP), 

validade e fornecedor, para que quem a rececione, tenha conhecimento da existência destes produtos.  

As encomendas são acompanhadas da fatura original e em duplicado, e, no caso de os produtos 

terem sido enviados antes de serem faturados, fazem-se acompanhar da guia de remessa. 

Em primeiro lugar, é necessário perceber que tipo de encomenda temos para rececionar e se a 

mesma já se encontra no SI ou não. Caso contrário, trata-se de uma encomenda manual, tendo a mesma de 

ser criada a partir do separador “Gestão de Encomendas”, sendo necessário identificar o fornecedor e 

introduzir os produtos e as quantidades. Esta é posteriormente aprovada e rececionada. Quando as 

encomendas se tratam de diárias ou instantâneas, aparecem automaticamente no módulo da receção de 

encomendas. Ao selecionar a encomenda a rececionar, primeiro introduz-se o número da fatura referente e o 

valor monetário total da encomenda, seguindo-se a inserção dos produtos faturados por leitura dos mesmos 

através do leitor ótico do código de barras ou por introdução manual do código identificador do produto, o 

Código Nacional do Produto (CNP). A fase seguinte corresponde à conferência do que está descrito na fatura 

com os produtos realmente enviados, sendo esta umas das etapas mais importantes do processo de receção de 

encomendas. Seguidamente, introduz-se ou atualiza-se o prazo de validade (PV) de cada produto, colocando 

sempre a validade mais curta; verifica-se se os PVP e os preços de Venda à Farmácia (PVF) que estão 

descritos na fatura são os mesmos do SI e atualiza-se, se necessário. Se existirem bónus ou descontos nos 

produtos, os mesmos devem ser aplicados. Relativamente aos produtos de venda livre, são introduzidas no SI 

as margens definidas pelo Gestor e pela DT e a partir delas o SI calcula automaticamente o PVP. 

Posteriormente, é marcado o preço nas embalagens com uma rotuladora manual, tendo em atenção o cuidado 

de não ocultar informações importantes (prazo de validade, número do lote, modo de utilização…). 

Caso existam irregularidades na encomenda, como por exemplo ter faltado algum produto, não ter 

vindo o número de embalagens total, terem sido enviados produtos que não foram encomendados ou 

produtos não faturados, o responsável pela receção deve contatar o fornecedor e informar da situação para 

que este valide a irregularidade e a corrija através do envio de notas de crédito, dos produtos em falta ou 

troca dos produtos pelos corretos. 

Quando se tratam de pedidos instantâneos, estes têm prioridade de receção pois dizem respeito a 

MPS reservados ou já pagos pelos utentes e que devem ser entregues aos mesmos o mais rápido possível. 

Para que o responsável saiba a quem corresponde o produto encomendado, existe um local sobre o 

computador da receção de encomendas no qual estão papéis que incluem o nome da pessoa que encomendou, 

o contato, o produto, a quantidade, o operador que realizou a encomenda e se está pago ou reservado. No 

momento da receção, o produto é envolvido no papel correspondente, sendo feita de seguida uma chamada ao 

utente para alertar a chegada do produto em falta. Este é colocado posteriormente na gaveta dos pagos ou no 

linear dos reservados. 

A receção das encomendas termina quando no final o valor monetário total introduzido corresponde 

ao valor descrito na fatura. A pessoa responsável por esta tarefa deve assinar e arquivar as faturas para fins 
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contabilísticos. Esta atividade requer muito cuidado, rigor e precisão para que haja sempre uma boa gestão 

dos stocks dos MPS da farmácia. 

A receção e conferência das encomendas foi uma das primeiras tarefas que aprendi durante o meu 

estágio, tendo realizado esta atividade com muita frequência, ao longo de todo o estágio, e de forma 

autónoma, o que foi essencial no conhecimento dos diferentes produtos da FSB, das campanhas disponíveis 

e ainda estabelecer um maior contato com os fornecedores e produtos. 

 2.1.4. Armazenamento e conservação 

Seguidamente à receção e conferência das encomendas, os MPS devem ser armazenados em locais 

específicos, como já foi descrito, com uma estratégia definida e organizada para facilitar a sua dispensa, pois 

assim é minimizado o tempo de procura dos mesmos durante o atendimento. O armazenamento deve ter 

como base o PV do produto, obedecendo aos princípios FIFO (First In, Fisrt Out) e FEFO (First Expired, 

First Out), em que os produtos com PV mais curto são os primeiros a serem dispensados, promovendo a sua 

rotatividade sem que haja um esquecimento daqueles com PV mais reduzido. 

Para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos MPS, estes devem ser conservados de acordo 

com as suas exigências. Desta forma, há que garantir um controlo e monitorização das condições de 

temperatura e humidade dos espaços em que os mesmos se encontram. A temperatura e humidade dos 

espaços da farmácia devem ser inferiores a 25ºC e 60%, respetivamente, sendo que no frigorífico, a 

temperatura deve estar entre os 2ºC e os 8ºC. O controlo destas condições de temperatura e humidade é feito 

através de termohigrómetros existentes nas zonas de receção de encomendas, atendimento e frigorífico. 

Ao longo de todo o meu estágio, o armazenamento do MPS esteve sempre presente, bem como a 

organização dos espaços da FSB, o que facilitou a fase de atendimento, pois já sabia onde se encontravam 

os produtos. Ao longo do tempo este conhecimento traduziu-se numa maior eficácia e rapidez de 

atendimento. 

Além disso, também auxiliei na impressão mensal dos registos dos termohigrómetros da FSB que é 

necessário para garantir a qualidade e controlo das condições de armazenamento e conservação dos MPS. 

2.2. Controlo de prazos de validade 

Uma forma de garantir a qualidade, eficácia e segurança dos MPS é através do controlo dos PV dos 

mesmos, tarefa que se inclui nas Boas Práticas da Farmácia Comunitária.  

Na FSB, o controlo do PV inicia-se na receção de encomendas, pois é verificado o PV de cada 

produto rececionado, sendo esse atualizado e/ou registado no SI. Todos os meses, a DT emite uma listagem, 

através do SI, de todos os produtos em que o PV termina dentro de 5 meses para que seja confirmado o stock 

referente aos produtos listados bem com a validade dos mesmos. No final, se necessário, os stocks, bem 

como a validade, são corrigidos pela DT. Os produtos que expiram até aos 5 meses seguintes são separados e 

colocados em prateleiras específicas para que possam ser facilmente vistos pelos funcionários, isto porque, é 

introduzido no SI uma observação para cada produto cuja validade termina nos 5 meses seguintes e, assim, o 

colaborador quando necessita desse MPS, sabe facilmente que o mesmo se encontra separado na prateleira 

das “validades”. Os produtos para devolução são recolhidos e devolvidos aos respetivos fornecedores. 

Exerci esta tarefa de controlo com frequência durante o meu estágio, bem como observei a DT no 

procedimento das devoluções para os fornecedores e acertos de stocks. É de acrescentar que esta é uma das 

tarefas mais minuciosas de elaborar, pois necessita que o colaborador conte todas as embalagens do 
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respetivo produto (para verificar o stock), que atente aos prazos de validade de cada embalagem e que, 

verifique se a arrumação dos mesmos se encontra da forma mais correta.  

2.3. Devoluções 

Por vezes os MPS não cumprem as caraterísticas que foram requeridas e, de forma a minimizar 

perdas e, consequentemente os custos associados a essas irregularidades, procede-se à sua devolução que 

depois deve ser regularizada. 

As devoluções são realizadas através do Sifarma 2000 na opção “Gestão de Devoluções”, devido a 

vários motivos como PV expirado, embalagem danificada, erro no pedido, entre outros. Quando se cria a nota 

de devolução, a mesma deve conter o nome do fornecedor, a identificação do produto a devolver, quantidade 

e o motivo para tal. Seguidamente, são impressos, carimbados e assinados três exemplares (original, 

duplicado e triplicado) da nota de devolução, sendo que o original e duplicado seguem com o produto a ser 

devolvido ao fornecedor e o triplicado deve ser rubricado pela pessoa que representa o fornecedor, 

permanecendo na farmácia para posterior regularização. Esta pode consistir em três opções: produto não 

aceite pelo fornecedor; devolução aceite e resolução através do envio de um novo, igual ou outro(s) produto 

que irá colmatar o valor do produto devolvido; e devolução aceite com envio de nota de crédito. 

Ao longo do estágio, procedi várias vezes à gestão de devoluções de forma autónoma, maioritariamente 

devido à receção de produtos com PV curto, tendo também auxiliado na devolução, no final de cada mês, de 

produtos em que o PV tinha expirado ou com PV demasiado curto. 

3- DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

Uma das principais responsabilidades que se destaca na farmácia comunitária é a dispensa de MPS, 

que é centralizada na promoção da saúde do utente, e, ao mesmo tempo, na rentabilidade da empresa. 

Durante este serviço farmacêutico, o profissional de saúde, em qualquer situação, seja ela uma 

prescrição médica, indicação farmacêutica ou automedicação, deve procurar conhecer as razões que levam à 

entrada do utente na farmácia, avaliando-as e respondendo a quaisquer dúvidas que o utente possa ter, como 

por exemplo: dúvidas acerca da patologia ou condição que apresenta, acerca de qual a indicação terapêutica 

da medicação e posologia, se esta acarreta algum tipo de reação adversa e se sim, qual. Relativamente à 

posologia, é função do farmacêutico garantir que o utente percebe como esta deve ser feita e, para isso, pode 

explicá-la verbalmente, escrevê-la nas caixas ou colar uma etiqueta, e, no fim do atendimento, pedir para o 

utente explicar como vai fazer a toma, levando à garantia que o utente compreendeu. Não deve ser esquecido, 

por parte do farmacêutico, mencionar e aconselhar medidas não farmacológicas que possam vir a 

complementar o tratamento farmacológico aconselhado/prescrito. Para além de todo este cuidado, cabe ao 

farmacêutico perceber quaisquer fatores de encaminhamento do utente aos serviços de urgência ou consulta 

médica. São todos estes cuidados que demonstram que a dispensa de MPS não se trata de uma simples 

“venda”, englobando uma série de procedimentos que visam promover o uso racional do medicamento, a 

adesão à terapêutica e educação para a saúde dos utentes. 

Ao longo do meu estágio tentei perceber quais as atividades que mais me faziam sentir como 

farmacêutica, tendo descoberto que a dispensa e aconselhamento farmacêutico eram as tais. Isto porque 

cada utente foi um novo desafio. Durante os atendimentos sempre coloquei em prática o conhecimento 

adquirido durante o curso e em cada um deles aprendi algo novo. É certo que ao início surgiram muitas 

dúvidas, mas sempre fui confortada com o apoio da orientadora, assim como de toda a equipa da FSB.  
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Estas dúvidas corresponderam, na maioria, acerca do aconselhamento e indicação farmacêutica de 

MPS. Mesmo tendo ideia do que poderia indicar/aconselhar, confirmei sempre para garantir que o 

medicamento ou produto de saúde era o mais apropriado. Para além da ajuda da equipa, o SI foi sem dúvida 

uma ferramenta essencial no meu estágio, pois recorri a ele muitas vezes para consultar as posologias e/ou 

indicações terapêuticas. No decorrer do estágio fui ganhando autonomia no que toca a este processo. 

Relativamente à dispensa ao público, os medicamentos de uso humano são classificados em MSRM 

e MNSRM.[2] 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são todos aqueles, de uso humano, cuja dispensa só deve ser feita mediante prescrição 

médica, elaborada por um profissional de saúde habilitado para tal. Estes medicamentos devem cumprir pelo 

menos um dos seguintes critérios: “possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; sejam com frequência 

utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se destina, se daí puder resultar 

qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde; contenham substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade e/ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; sejam prescritos pelo 

médico para serem administrados por via parentérica”. [2] 

 3.1.1. Receita médica e validação farmacêutica 

Entende-se por receita médica o documento prescrito pelos médicos, exclusivamente, e que é 

exigida para a dispensa de MSRM, nas farmácias, sendo interpretada e validada pelos farmacêuticos. 

Segundo as normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde, as receitas podem ser 

dos tipos eletrónica materializada, eletrónica desmaterializada e manual. As receitas em papel, ou seja, 

materializadas podem ser renováveis ou não, consoante a duração do tratamento. Assim, as receitas 

renováveis, que podem conter até 3 vias, destinam-se a tratamentos prolongados e têm uma validade de 6 

meses. Já as receitas em papel não renováveis destinam-se a tratamentos curtos e apresentam validade de 30 

dias após a data de prescrição. A receitas eletrónicas desmaterializadas, ou seja sem papel, são apresentadas 

na farmácia por duas formas: pela guia de tratamento (que contém os códigos de acesso à prescrição) ou pelo 

telemóvel (que regista a mensagem com os código de acesso). Estas receitas podem incluir tratamentos de 

curta e longa duração, podendo para os primeiros ser prescritas duas embalagens e para os segundos até um 

total de seis embalagens por medicamento.[3] Apesar de menos frequentes, as prescrições manuais, quando 

prescritas, deverão conter uma justificação do motivo da sua prescrição, podendo este ser falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou outras situações (até um número máximo 

de 40 receitas por mês). As receitas manuais devem obedecer alguns requisitos especiais, como por exemplo 

não podem incluir rasuras, canetas diferentes ou inscrição a lápis. [3] [4] 

As normas relativas à prescrição e dispensa de MPS devem ser do conhecimento dos médicos e dos 

farmacêuticos, respetivamente. Para validar a prescrição médica e proceder à sua dispensa, o farmacêutico 

deve verificar uma série de informações obrigatórias, sendo elas, os dados do utente (nome e número de 

utente e/ou beneficiário; entidade financeira responsável e regime de comparticipação especial, se aplicável), 

identificação do médico prescritor (vinheta e assinatura manuscrita), local de prescrição (vinheta, carimbo ou 

inscrição manual), data da prescrição, validade, identificação dos medicamentos prescritos e verificação da 

existência ou não de despachos, portarias, diplomas ou exceções aplicadas pelo médico. É obrigatório que 
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toda a medicação seja prescrita pela sua Designação Comum Internacional (DCI), abrindo exceções aos 

medicamentos com substância ativa para a qual não existe medicamento genérico comparticipado ou para o 

qual só existe original; medicamentos que, por razões de propriedade industrial, podem apenas ser prescritos 

para indicações terapêuticas específicas ou salvo justificação técnica do prescritor que impossibilita a 

substituição do medicamento prescrito. [3] [4] 

O medicamento prescrito deve ser especificar a dose, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, 

número de embalagens, posologia e Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamento 

(CNPEM). Numa mesma receita, podem apenas ser prescritas um total de quatro embalagens de 

medicamentos distintos e um máximo de duas embalagens por medicamento, exceto aqueles unidoses, onde 

podem ser prescritas quatro embalagens dos mesmos. Os medicamentos manipulados, produtos de protocolo 

de autocontrolo de Diabetes mellitus (DM), medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e produtos 

dietéticos devem ser prescritos em receitas isoladas. [3] [4] 

Após validação da prescrição médica, o farmacêutico pode prosseguir para a dispensa da medicação, 

seguindo o cuidado de informar o utente sobre quaisquer informações que sejam relevantes acerca da 

medicação a dispensar. Após a dispensa, esta deve ser validá-da através da impressão no verso da receita do 

talão de fatura que deve estar de acordo com o que foi prescrito e dispensado, pois se o mesmo não acontecer, 

cabe ao profissional de saúde corrigir os erros, justificar, carimbar e assinar. [3] [4] 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de contatar com os três tipos de receitas. Ao iniciar o 

atendimento ao público, em finais do mês de fevereiro e durante o mês de março, contatei maioritariamente 

com as receitas eletrónicas materializadas, no entanto, devido à situação vivida pela COVID-19 e às 

medidas de contigência implementadas pela Direção Geral de Saúde, a prescrição eletrónica 

desmaterializada aumentou muito, pelo que nos restantes meses foi aquela com que mais contatei. Além 

disso, em situações pontuais, surgiram receitas manuais, que requereram um cuidado especial na sua 

verificação e dispensa.  

Durante a pandemia, houve alterações transitórias de dispensa, ajustadas à situação, por forma a 

facilitar o acesso da medicação pelos utentes, como por exemplo, o controlo da dispensa de medicação 

crónica para dois meses de medicação, para garantir a existência de stock para todos os utentes. 

 3.1.2. Entidades de comparticipação 

As entidades responsáveis pelo pagamento da comparticipação das receitas designam-se por 

entidades financeiras de comparticipação ou organismos de comparticipação, sendo esta válida se no verso da 

receita conter a identificação do utente associado à respetiva entidade. 

O sistema de saúde português contém várias entidades que comparticipam a medicação, sendo as 

principais o Serviço Nacional de Saúde (SNS); o Serviço Regional de Saúde (SRS) da Madeira (SRS-

Madeira) e dos Açores (SRS-Açores); os subsistemas de saúde, que correspondem a regimes de seguro social 

de determinadas profissões ou organizações (ex: SAMS-Assistência Médico-Social do Sindicato dos 

Bancários do Sul e das ilhas); e os seguros de saúde privados (ex: seguradora Fidelidade).  

A comparticipação dos medicamentos pelo Estado, num regime geral, é realizada de acordo com a 

classe farmacoterapêutica e diz respeito à percentagem relativa ao pagamento do PVP dos medicamentos. 

Esta é dividida em quatro escalões diferentes: A-90%, B-69%, C-37% e D-15%. Nestas categorias, o utente 

apenas paga a diferença entre o valor total do medicamento e o valor comparticipado. [3]  
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Já num regime excecional (anteriormente dito especial), a comparticipação é efetuada tendo em 

conta os beneficiários ou patologias/grupos especiais de utentes. Os primeiros designam-se por pensionistas e 

a sua identificação é feita pela letra “R”, enquanto os segundos, são representados pela letra “O”, devendo, 

neste caso, estar indicado na receita o despacho ou diploma legal que corresponde à patologia em causa.  [3] [4]  

Existem situações em que os utentes beneficiam de uma comparticipação extra, complementar 

àquela feita pela entidade financeira principal, ou seja, o utente beneficia da comparticipação feita pelo SNS, 

SRS ou ADSE (Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado) e outra do organismo complementar, 

como do SAMS, CTT-Correios de Portugal, Medis, Multicare e alguns organismos da Caixa Geral de 

Depósitos. No momento da dispensa, numa destas situações, a receita original é enviada para a entidade 

principal, sendo a fotocópia envida para o organismo complementar. 

Relativamente aos medicamentos manipulados, alguns podem ser comparticipados pelo SNS se não 

existirem no mercado produtos com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida, se existir 

alguma omissão terapêutica nos medicamentos preparados industrialmente ou se for necessária uma 

adaptação das dosagens ou forma terapêutica tendo em conta populações específicas, como crianças e idosos. 

A comparticipação desses medicamentos manipulados, listados pelo INFARMED, é de 30%, sendo que a 

prescrição deve ter caraterísticas específicas como a identificação da receita como “MM” e o código de 

identificação do produto junto à sua designação. Caso não esteja descrito este código, o utente não pode 

usufruir da comparticipação do mesmo. [5] [6] 

Os produtos destinados ao autocontrolo da DM, produtos dietéticos com caráter terapêutico e as 

câmaras expansoras são alvo de um regime de comparticipação específico. [3] [4] 

No decorrer do meu estágio procedi à dispensa de medicamentos prescritos em receitas médicas 

com os diversos sistemas e subsistemas de saúde, em que naqueles onde houve complementaridade tive um 

cuidado especial para evitar erros. Uma das maiores dificuldades sentidas neste aspeto foi relativo à seleção 

do organismo de comparticipação. No entanto, o SI auxilia, pois descreve todos os organismos disponíveis, 

tendo em conta as diferentes caraterísticas, o que ajuda bastante no momento de selecionar o plano 

correspondente à prescrição. 

Também ao longo do estágio surgiram alterações relativamente à comparticipação dos 

medicamentos manipulados (exigência do código de identificação do medicamento para obter 

comparticipação) e de alguns organismos, como ADM/IASFA- Assistência na Doença aos Militares, que 

passou a ser um organismo complementar, com exigências específicas. [7] 

 3.1.3. Conferência de receituário e faturação 

Na FSB, cada elemento da equipa é responsável por organizar as suas receitas de acordo com os 

organismos de comparticipação, os lotes e ordem crescente do número de receita. De seguida, as receitas são 

colocadas todas juntas e conferidas e organizadas apenas por um elemento da equipa sendo, posteriormente, 

sujeitas a uma nova validação pela DT. 

Os lotes são constituídos por 30 receitas, à exceção daqueles em que este número não é atingido e 

das receitas desmaterializadas. Após conferência e organização do receituário, através do SI, é emitido para 

cada lote de receitas, o respetivo “Verbete de identificação de lotes” (carimbado e anexado ao lote 

correspondente), a “Relação resumo de lotes” e a faturação. Após organização de todos os documentos, os 

mesmos são devidamente acondicionados para entrega às entidades competentes, sendo enviados, através dos 
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CTT (Correios de Portugal), até ao dia 10 do mês seguinte, para o CCF dos Açores, administrado pela 

Direção Regional de Saúde (DRS). [8] 

A DRS é, atualmente, a responsável pelo CCF dos Açores, sendo até então este cargo da 

responsabilidade da Saudaçor S.A. (Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, 

S.A.), que se extinguiu no final do ano de 2019. A DRS permite centralizar a conferência das faturas pagas 

pelo SRS Açores, garantindo diversos benefícios para o sistema de saúde como a “conferência atempada da 

faturas apresentadas, redução dos erros de prescrição, de gastos com os medicamentos, dos custos de 

operação inerentes ao processo de conferência de faturas do SRS Açores e a agilização e uniformização dos 

procedimentos de conferência”. Após receção da informação da faturação da farmácia, é disponibilizado pelo 

CCF-Açores o comprovativo de receção. Posteriormente, até ao dia 25 desse mês, ocorre o processo de 

conferência por parte do CCF-Açores. Nesse dia, são enviadas para as farmácias, através do portal, os erros e 

as diferenças identificadas relativas à devida fatura, bem com a justificação para tal, implicando que não foi 

feito o pagamento das respetivas comparticipações. A farmácia tem até ao dia 10 do mês seguinte para 

proceder à correção dos erros e enviar a nota de crédito ou débito que regulariza os erros identificados 

durante a conferência. Todos os restantes organismos de comparticipação são sujeitos ao mesmo 

procedimento, sendo as receitas dos mesmos enviadas para a ANF até ao dia 10 do mês seguinte, ficando esta 

responsável por comunicar às entidades de comparticipação para as mesmas exercerem o pagamento da 

comparticipação à farmácia. [8] 

 Durante o estágio na FSB, foi-me permitido observar e contatar com todo o procedimento de 

conferência e faturação do receituário. Assim, tive a oportunidade de, autonomamente, proceder à 

conferência e organização de muitas das receitas da FSB, tendo nos últimos meses sido eleita a responsável 

por esta tarefa, validada posteriormente pela DT. Esta é uma tarefa que necessita de atenção redobrada 

para garantir a deteção/correção de erros antes do envio das receitas para o CCF.  

 3.1.4. Medicamentos sujeitos a legislação especial: Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são de elevada importância, pois ao atuarem 

diretamente no sistema nervoso central promovem uma ação depressora ou estimulante em todo o corpo. 

Dado o seu mecanismo de ação, apesar dos benefícios que promovem, acarretam alguns riscos, podendo 

levar a habituação e dependência e, é por isso, que devem apenas ser usados clinicamente, com indicação 

médica, sendo a sua regulação, prescrição e dispensa controladas especificamente. [9]  

Relativamente à receção destes medicamentos, esta é feita da mesma forma que os restantes, tendo 

apenas a particularidade de que no momento da receção, são acompanhados de um documento que identifica 

o seu transporte. Aquando da receção o DT confirma a presença da medicação e assina esse documento, 

entregando-o de novo ao fornecedor. 

A dispensa deste tipo de medicação é da total responsabilidade do farmacêutico, sendo que este deve 

seguir passos específicos quando recebe a prescrição médica, seja ela manual, materializada ou 

desmaterializada. Assim, deve ser registada a identificação do utente (nome e morada), de quem o representa, 

caso não seja o próprio utente (nome, data de nascimento, morada, número do cartão de cidadão e dada de 

validade do mesmo ou outro cartão de identificação) e a identificação do médico prescritor. A dispensa 

através de uma receita manual exige que se tirem duas fotocópias da mesma, sendo que uma permanece 
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arquivada na farmácia, outra é enviada para a DRS e a original é enviada para a respetiva entidade de 

comparticipação.  

Relativamente às receitas eletrónicas, estas são automaticamente enviadas para as entidades de 

comparticipação. No final da dispensa, junto com o talão de faturação, é impresso um documento que 

comprova a venda do psicotrópico e que permanece arquivado junto ao local de armazenamento destes 

medicamentos. 

As prescrições dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são sujeitas a procedimentos de 

faturação diferentes das restantes, de acordo com a DRS da Região Autónoma dos Açores. Deste modo, até 

ao dia 8 dos mês seguinte, a farmácia deve enviar eletronicamente à DRS, a fotocópia das receitas aviadas 

manualmente desta classe de medicamentos; até ao dia 15 do mês que compreende um trimestre, é enviado o 

balanço das entradas e saídas destes medicamentos, sendo o mesmo feito, mas relativo ao balanço anual até 

ao dia 31 de janeiro do ano seguinte. Todos os documentos são impressos em duplicado de forma a mantê-los 

arquivados na farmácia pelo menos durante 3 anos. 

Ao longo do meu estágio na FSB procedi à dispensa de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, a maioria relativa a utentes fidelizados com a farmácia. Durante o atendimento tive sempre o 

cuidado de solicitar o cartão de identificação para garantir o registo correto da informação necessária. 

Relativamente à gestão e controlo das receitas, foi-me possível conhecer o procedimento 

necessário, através da observação da orientadora no momento em que tal foi realizado. 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem as condições exigidas para os MSRM, não sendo 

comparticipados, à exceção daqueles com justificação de saúde pública.[2] A venda destes medicamentos 

pode ser feita fora das farmácias (cumprindo esses locais os requisitos legais e regulamentares), ficando 

sempre responsável pelo processo de dispensa o farmacêutico, técnico de farmácia ou algum colaborador 

sobre a supervisão do farmacêutico. O seu preço de venda varia de acordo com as margens de 

comercialização implementadas pela farmácia, tendo em conta o preço de venda ao armazenista. [10] 

Esta classe ainda se subdivide nos MNSRM de venda exclusiva nas farmácias (MNRSR-EF), que 

permitem distinguir as farmácias comunitárias dos restantes estabelecimentos de venda de MNSRM. [11] 

A dispensa de MNRSM está habitualmente relacionada com o aconselhamento farmacêutico e com 

a automedicação, dada a facilidade de obtenção dos mesmos. Assim, os utentes procuram-os com bastante 

frequência, sem terem conhecimento acerca da má utilização da medicação, reações adversas ou 

contraindicações. Deste modo, é essencial que o farmacêutico atue e eduque o utente sobre o uso racional do 

medicamento, procurando conhecer a razão da sua procura e aconselhar a melhor opção terapêutica. 

Durante o meu estágio procedi inúmeras vezes à dispensa de MNRSM, através do aconselhamento 

farmacêutico, mas também em situações de automedicação. Todos estes atendimentos foram alvo da 

perceção, da minha parte, do que procurava o utente, tendo, por vezes, alterado a escolha do utente, visto 

considerar opções terapêuticas mais adequadas do que aquelas que o utente procurava. A maioria da 

dispensa foi relativa a produtos para tratamento de transtornos menores, como alergias, rinite alérgica, 

congestão nasal, diarreia, obstipação, dores ligeiras, tosse e tratamento sintomático da gripe. 
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3.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

 3.3.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Entende-se por produtos cosméticos e de higiene pessoal, qualquer preparação ou substância que se 

destina a contatar com as superfícies corporais, ou seja, epiderme, sistemas piloso e capilar, órgãos genitais 

externos, unhas, lábios, dentes ou mucosas bucais. A sua finalidade consiste em limpar ou perfumar, 

modificar o aspeto, proteger ou manter em bom estado e corrigir quaisquer odores corporais. [12]  

 Na FSB encontra-se disponível uma grande variedade destes produtos, procurando sempre 

satisfazer todas as necessidades dos utentes, além de que quando o utente solicita algum produto que a 

farmácia não dispõe, esta tenta responder com a maior rapidez à exigência apresentada. Normalmente quem 

procura estes produtos solicita aconselhamento personalizado tendo em conta as suas necessidades. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de prestar aconselhamento farmacêutico neste tipo de 

produtos, mais especificamente em dermocosmética, sendo solicitada para aconselhamento de produtos para 

diferentes tipos de pele, entre eles para a pele atópica, sensível ou oleosa. Nestes momentos, procurei 

sempre estabelecer uma linha de aconselhamento, ou seja, recomendar a utilização de diversos produtos 

para garantir um melhor controlo da situação em causa. Por exemplo, o utente ao solicitar um creme 

hidratante para pele oleosa, recomendei a compra de uma solução micelar/gel de limpeza, que é essencial 

para garantir uma maior efetividade do creme. Além deste, também prestei aconselhamento farmacêutico, 

diversas vezes, em relação à compra de um gel de higiene íntima e de um suplemento alimentar para 

equilíbrio da flora do trato urinário em momentos em que as utentes referenciavam sintomas de infeção 

urinária, sendo estes produtos essenciais no alívio dos sintomas e prevenção de recidivas. A este 

aconselhamento dá-se o nome de “cross-selling”, que, para além de demonstrar maior atenção, promove um 

maior retorno financeiro à farmácia.  

 3.3.2. Suplementos alimentares 

De acordo com o Decreto-Lei nº118/2015, os suplementos alimentares designam-se por “géneros 

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

concentradas de determinadas substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico”. Este 

tipo de produtos é regulado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pela Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que são responsáveis por avaliar a segurança e proceder à 

fiscalização, respetivamente. [13] 

A FSB apresenta uma grande variedade de suplementos alimentares, sendo os mesmos solicitados 

para utentes de todas as faixas etárias (crianças, adultos e idosos), que pretendem aconselhamento 

farmacêutico para combater o cansaço, fadiga, reforço do sistema imunitário, estimulação do apetite, 

combate do stress e melhorar a função cognitiva. 

Durante o meu estágio presenciei diversos pedidos de aconselhamento farmacêutico para este tipo 

de produtos, tendo os mais frequentes a finalidade de estimular o apetite, principalmente para as crianças, e 

reforço do sistema imunitário. Dentro da variedade de suplementos para esta finalidade, os mais 

aconselhados incluíam na sua composição vitamina C, zinco e equinácia.  

Durante o aconselhamento informei aos utentes que estes produtos não substituem uma alimentação 

variada e equilibrada e que podem interagir com a medicação e/ou, competir com a absorção dos nutrientes 

que provêm da dieta (sempre que aplicável).  
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 3.3.3. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Os produtos dietéticos e para alimentação especial são considerados géneros alimentícios que se 

destinam a uma alimentação especial, sendo processados de forma especial, com o objetivo de satisfazer as 

necessidades nutricionais dos utentes, com indicação médica. Este tipo de produtos destina-se à alimentação 

exclusiva ou parcial dos utentes que apresentam alterações na ingestão, digestão, absorção, metabolização ou 

excreção dos alimentos ou nutrientes. [14] 

A FSB dispõe de alguns produtos deste tipo, como leites, espessantes e bebidas nutricionais, que 

são, normalmente, indicados por médicos ou aconselhados por farmacêuticos. Ao longo do meu estágio, foi-

me solicitado diversas vezes a compra de bebidas nutricionais para doentes oncológicos, assim como 

espessantes. Além disso, a FSB segue o crescimento de uma criança com fenilcetonúria, sendo a alimentação 

suplementar (PKU Anamix infant®) da mesma dispensada mensalmente pela farmácia. 

 3.3.4. Produtos fitoterapêuticos 

Produtos fitoterapêuticos ou medicamentos à base de plantas incluem exclusivamente uma ou mais 

substâncias ativas, preparações ou outras substâncias derivadas de plantas, em associação, ou não. [15] 

Na FSB, os produtos fitoterapêuticos mais solicitados destinam-se ao tratamento de transtornos 

menores do sono e ansiedade e distúrbios gastrointestinais. Ao longo do meu estágio, aconselhei várias 

vezes a toma de produtos da gama Valdispert®, que incluí extrato de raíz da planta Valeriana officinalis. É 

de referir que a procura deste tipo de produtos aumentou no período de abril e maio, período 

correspondente à quarentena obrigatória que se deu pela COVID-19. 

 3.3.5. Produtos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são medicamentos com um princípio de “cura pelo semelhante”, 

tendo o procedimento de fabrico como base a farmacopeia europeia, ou a farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado-Membro.  A sua preparação envolve o uso de diluições e dinamizações sucessivas de 

quantidades mínimas de substâncias ativas, sendo a sua segurança, eficácia e qualidade garantidas pelo 

INFARMED.[2] [16]  

Os medicamentos homeopáticos não são dispensados com frequência na FSB, no entanto, alguns 

utentes procuram estes produtos durante estados gripais ou rouquidão, sendo esses pertencentes ao 

laboratório Boiron®. 

 3.3.6. Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil 

A FSB dispõe de uma grande variedade de produtos direcionados à preconceção, gravidez e pós-

parto, sendo extremamente procurados pelos pais e futuros pais. Estes produtos designam-se por produtos 

de obstetrícia e incluem cremes e óleos antiestrias, cintas, protetores de mamilos e cremes para mamilos 

gretados, soutiens de amamentação, discos de algodão para absorção do leite, entre outros.  

Para além disso a farmácia procura responder às necessidades das diferentes fases da infância, 

desde o recém-nascido à criança, através dos produtos de puericultura. Estes produtos são essenciais na 

promoção do relaxamento e sono do bebé (chuchas, óleos de massagem, infusões…), no cuidado e higiene 

(cremes e óleos hidratantes, cremes, óleos e géis de banho, champôs e espumas de lavagem, fraldas, 

toalhitas, soro fisiológico, água micelar, escova e pasta de dentes, creme reparadores e protetores de 

assaduras…) e no auxílio da sucção, amamentação e alimentação (tetinas, biberões, copos…).  
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No que diz respeito à alimentação, existem na FSB leites (para lactentes, de transição, crescimento, 

necessidades específicas, intolerância à lactose), farinhas e papas que também são de diversas categorias, 

tendo também em conta as exigências dos pais (para preparação com leite ou água), as necessidades 

nutricionais (sem lactose ou sem glúten) e de acordo com a idade do bebé. 

Durante o meu estágio contatei diversas vezes com grávidas e recentes mães, assim como pais que 

procuraram os mais diversos produtos para os seus filhos. Apresar de ter pouco conhecimento sobre o 

aconselhamento farmacêutico nesta área, procurei explorar e aprender sobre as diferenças entre os 

produtos e conhecer aqueles que se mais se adequavam à procura pelo utente.  

 3.3.7. Dispositivos médicos 

Denominam-se dispositivos médicos os “instrumentos, aparelhos, equipamentos, softwares, 

materiais ou artigos” que são utilizados de forma isolada ou em combinação em seres humanos, com fins de 

“diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação” de uma doença, lesão ou deficiência. São 

utilizados quando o efeito pretendido não é alcançado farmacologicamente, imunologicamente ou 

metabolicamente, embora a sua ação possa associar esses meios. Atendendo à vulnerabilidade humana e aos 

riscos destes produtos, os dispositivos classificam-se em classe I (alto risco), classe II (IIa- baixo médio risco; 

IIb- alto médio risco) e classe III (baixo risco). [17] 

A FSB apresenta uma grande variedade de dispositivos médicos, sendo que ao longo do meu estágio 

procedi à dispensa frequente de seringas, testes de gravidez, preservativos, compressas, tiras-teste para 

controlo de glicemia, entre outros.  

Durante o meu estágio, pela informação do delegado da referência Aboca®, aprendi que alguns 

produtos produzidos por este laboratório classificam-se como dispositivos médicos, como o xarope para 

criança e adulto Grintuss®, o spray descongestionante Fitonasal®, laxantes Mellilax®, entre outros, sendo 

uma marca em que apostei no aconselhamento aos utentes, pois por não ocorrer absorção, garante 

segurança dos doentes polimedicados, bebés e grávidas. 

 3.3.8. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Um medicamento de uso veterinário designa-se por “toda a substância ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer uma diagnóstico 

médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir 

ou modificar funções fisiológicas”, sendo a Direção Geral de Veterinária, a entidade responsável pelos 

medicamentos e produtos de uso veterinário. [18] 

A FSB dispõe de um pequeno stock destes produtos, sendo a sua dispensa maioritariamente 

relacionada com a desparasitação interna e externa de animais domésticos ou com antibioterapia e outras 

classes farmacológicas, acompanhada de receita médico-veterinária. Ao longo do meu estágio procedi à 

dispensa deste tipo de medicamentos e produtos veterinários, maioritariamente desparasitantes externos. 

 3.3.9. Medicamentos manipulados 

Definem-se medicamentos manipulados, quaisquer preparados oficinais (formulações preparadas 

segundo as indicações compendiais da farmacopeia ou formulário) ou fórmulas magistrais (formulações que 

seguem uma prescrição médica e que incluem o doente a quem se destina) que sejam preparadas e 

dispensadas sob a responsabilidade dos farmacêuticos. Estes são responsáveis pela garantia da qualidade e 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

17 

 

segurança da preparação, verificando a existência de interações que possam colocar a ação do medicamento, 

bem como a segurança do utente, em causa. [19] 

Os medicamentos manipulados podem ser preparados tanto em farmácia comunitária, como em 

ambiente hospitalar, segundo o cumprimento das boas práticas de preparação dos mesmos. [19] [20] 

A FSB é uma das farmácias da ilha Terceira que prepara estes medicamentos, estando o seu 

laboratório devidamente equipado para a preparação, acondicionamento e controlo dos mesmos.  

Durante o meu estágio na FSB, tive a oportunidade de preparar medicamentos manipulados de 

forma autónoma, sempre com supervisão da orientadora.  

Após o pedido dos medicamentos pelos utentes, e segundo as fichas de preparação que seguem o 

descrito no Formulário Galénico Português, preparei os medicamentos manipulados. Posteriormente, após 

aprovação pelo ensaio de controlo de qualidade, coloquei o rótulo sobre o acondicionamento primário, que 

incluí todas as informações exigidas pela legislação, como o prazo de utilização do medicamento preparado, 

as condições de conservação e advertências como “Manter fora do alcance das crianças”, “Agitar antes de 

usar”, “Uso externo”. Seguidamente, informei os utentes de que os medicamentos já se encontravam prontos 

a ser dispensados. Finalmente, registei a quantidade de matérias-primas utilizadas, bem como os seus lotes, 

para controlo das primeiras.  

A preparação dos medicamentos manipulados permitiu-me obter conhecimentos acerca da 

indicação terapêutica de diferentes substâncias ativas, bem como pôr em prática aqueles adquiridos nas 

aulas de Tecnologia Farmacêutica. No Anexo I são apresentados os exemplares das fichas de preparação 

dos medicamentos manipulados que preparei na FSB. Alguns dos medicamentos foram preparados mais do 

que uma vez, sendo apenas apresentado um exemplar de cada. 

4- SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS 

Os serviços farmacêuticos e cuidados de saúde que a farmácia comunitária presta para com os seus 

utentes são de grande valor, pois transmitem maior confiança e ccontribuem para a melhoria da qualidade de 

vida dos mesmos. 

A FSB presta diversos serviços farmacêuticos entre os quais a medição da pressão arterial, 

frequência cardíaca e parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol e triglicerídeos), administração de 

vacinas, parceria com a Valormed, preparação da medicação para o Estabelecimento Prisional de Angra do 

Heroísmo (EPAH) e entregas de medicamentos ao domicílio. Através dos serviços prestados, a FSB pretende 

fidelizar os utentes ao mostrar uma maior disponibilidade e preocupação com os mesmos.  

4.1. Medição da pressão arterial, frequência cardíaca e parâmetros bioquímicos 

Este serviço é prestado no GBPF da farmácia, que contém todo o material e equipamento 

necessários para garantir uma medição correta e precisa. A medição da pressão arterial e frequência cardíaca 

são os serviços farmacêuticos mais requisitados pelos utentes da FSB, seguindo-se a medição da glicémia, 

colesterol e triglicerídeos. 

Ao longo do meu estágio, nos meses de janeiro a março, realizei frequentemente a medição da 

pressão arterial e frequência cardíaca, recorrendo a um tensiómetro de braço digital. Anteriormente à 

medição procurei sempre perceber se a pessoa tinha fumado antes de ir à farmácia, se tinha ingerido 

bebidas alcoólicas ou praticado exercício físico, explicando que estes fatores interferiam nos valores 
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obtidos. Posteriormente, e de acordo com os resultados, tentei alertar para a importância da toma da 

medicação e da adoção de um estilo de vida saudável na prevenção de complicações cardiovasculares.  

Além do serviço anterior, efetuei durante o mesmo período de tempo a determinação da glicémia. 

Esta foi geralmente procurada por utentes diabéticos que pretendiam monitorizar os níveis de glucose 

sanguínea para verificar a eficácia da medicação ou da adoção das medidas não farmacológicas. Quando 

os valores se encontravam mais altos do que o esperado, incentivei sempre a adoção de um estilo de vida 

saudável e a toma contínua da medicação, se se tratasse de um utente em terapia antidiabética.  

Relativamente à determinação do colesterol e triglicerídeos, esta foi a que menos realizei durante o 

estágio. No entanto, quando procurada, assim como o realizado para os outros serviços, tive sempre o 

cuidado de interpretar os valores obtidos e, através de diálogo com o utente, procurei explicar a 

importância que o estilo de vida promove no controlo destes parâmetros. 

4.2. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

Durante o período calendarizado para administração anual da vacina da gripe a FSB promove este 

serviço, sendo apenas realizado pela DT. Este destina-se a todos os utentes que se fazem acompanhar de 

prescrição médica e surgiu devido à elevada procura pelos mesmos. 

4.3. Valormed 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que se responsabiliza pela gestão adequada de 

resíduos (recolha e tratamento) de embalagens vazias e medicamentos fora de prazo e utilidade, de origem 

humana e veterinária, para proteger a saúde pública e reduzir o impacto que estes resíduos têm sobre o meio 

ambiente. [21] 

A FSB colabora com a Valormed e dispõe dos seus contentores, que são distribuídos, sem custos, 

pelo fornecedor Oliveira Leitão e Pensa, LDA. Quando já se encontram cheios, são entregues novamente ao 

fornecedor atrás referido. Posteriormente, este envia os contentores para Centro de Triagem da Valormed que 

separa os resíduos medicamentosos do papel, plástico e vidro. Os primeiros são incinerados e os restantes 

reciclados.  

Durante o meu estágio muitos utentes solicitaram que colocasse os seus medicamentos e 

embalagens vazias no local apropriado. Além disso tive a oportunidade de efetuar o fecho dos contentores 

para serem recolhidos. 

4.4. Preparação da Medicação para o Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo 

Anualmente, uma das farmácias da ilha terceira é selecionada para disponibilizar a medicação para o 

EPAH, direcionando-se este serviço, este ano, à FSB. Este é um serviço com procedimento próprio, 

complexo e minucioso. 

Em primeiro lugar, a farmácia recebe o pedido da medicação, por parte da enfermeira responsável, 

através de contato telefónico ou email. A partir daí, existe um limite de tempo até ser entregue a medicação 

ao EPAH. Durante a preparação do pedido, a farmácia garante o número de produtos pedidos e atende ao 

prazo de validade e às condições a que se encontram os mesmos. Posteriormente é feita a faturação e 

finalmente entregue a medicação ao EPAH, acompanhada do seu respetivo orçamento. 

Durante o meu estágio, a partir de meados do mês de fevereiro, acompanhei a minha orientadora 

na preparação deste serviço tendo a mesma me ensinado e tornado apta a fazê-lo de forma autónoma. Além 

disso, a FSB confiou-me a responsabilidade de, algumas vezes, transportar a medicação no veículo próprio 
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da FSB. Durante a pandemia, a entrega da medicação foi feita com o uso de máscara, luvas e viseira, de 

forma a proteger tanto o colaborador da farmácia assim como o guarda que rececionou as encomendas. 

4.5. Entregas ao domicílio 

 Um dos serviços desenvolvidos pela FSB durante a pandemia causada pelo SARS-Cov-2 foi a 

entrega de MPS ao domicílio. Já era ideia do gestor implementar este serviço, mesmo sem conhecimento da 

pandemia, no entanto, esta serviu para avançar mais rapidamente com o projeto. 

 Este serviço inicia-se através do pedido do utente, quer seja por contato telefónico ou email. No 

momento do pedido, o utente menciona o que necessita, bem como as quantidades. Quando se tratam de 

prescrições eletrónicas, deve ser registado o código da receita, de dispensa e de direito de opção para permitir 

a seleção e posterior faturação. Ainda em comunicação com o utente, é necessário registar o nome completo, 

idade, contribuinte (se desejar), contato telefónico e morada completa. A idade é solicitada, pois a FSB 

fornece um desconto de 10% a todos os utentes com mais de 60 anos, no que diz respeito à medicação 

comparticipada.  

 Após preparação da medicação e faturação da mesma, com um acréscimo da taxa de entrega ao 

domicílio, o utente é contatado para ser informado de que a encomenda vai ser entregue. O pagamento é feito 

no local de entrega através de um terminal multibanco. 

 Durante o meu estágio, a partir do mês de abril, tive a oportunidade de preparar  e entregar MPS, 

de forma autónoma. 

5- FARMACOVIGILÂNCIA 

A farmacovigilância define-se como a “ciência e o conjunto de atividades relacionados com a 

deteção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos indesejáveis (ou reações adversas) ou qualquer outro 

problema de segurança relacionado a medicamentos”, procurando melhorar a segurança destes para 

contribuir para a proteção do consumidor e da saúde pública, quando já se encontram em comercialização. [22] 

O farmacêutico deve ser capaz de identificar, quantificar, avaliar e minimizar os riscos associados ao 

uso dos medicamentos e reportar as reações adversas dos mesmos referidas pelos utentes e notificá-las ao 

INFARMED, através de um formulário online específico para este efeito. O Sistema Nacional de 

Farmacovigilância recolhe a informação e procura identificar as reações adversas desconhecidas e caraterizá-

las para implementar medidas que permitam diminuir o risco da sua ocorrência. [22] 

Ao longo do meu estágio, durante a fase de atendimento, procurei estar sempre atenta á promoção 

da segurança do uso do medicamento, tendo, por vezes, notado a existência de interações entre 

medicamentos prescritos pelo médico. Nessas situações avaliei cada uma em particular e tentei perceber se 

a medicação já era habitual, se a toma entre os medicamentos era espaçada e se tinha o conhecimento do 

médico. Além disso alertei, para o caso de o utente se sentir com algum sintoma diferente, como arritmias 

cardíacas, para o mesmo entrar em contato com o médico. 

6- MARKETING 

A FSB, bem como todas as farmácias do grupo, promove as diferentes marcas com quem trabalha, 

através de promoções divulgadas na própria farmácia e da página online do facebook. Esta última também 

serve para publicar as datas em que a farmácia se encontra de serviço 24h, além de que são publicados temas 

atuais e relevantes para os utentes que a seguem, datas comemorativas, entre outros. 
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Como forma de celebrar o dia dos namorados, e pensando neste dia como celebração do amor 

entre casais, familiares e amigos, decidi elaborar uma publicação para o facebook, demonstrada no Anexo 

II. Nessa, incentivei o público a dirigir-se à FSB e ao PFPJ no dia dos namorados para tirar uma fotografia, 

quer fosse com o seu conjugue, familiar, amigo ou até funcionário da farmácia. Posteriormente, e com 

autorização, as fotos foram publicadas na página online da farmácia. Esta foi uma atividade com enorme 

aderência por parte dos utentes e dos seus familiares e que mostrou grande recetividade na publicação 

efetuada com as fotos dos mesmos. 

7- ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

O farmacêutico como profissional e promotor de saúde, deve manter-se atualizado e procurar 

elaborar diferentes formações para uma contínua revalidação da sua carteira profissional.  

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de participar em formações presenciais e online, 

todas elas mencionadas no Anexo III.  Devido à pandemia instalada e às medidas de contigência que a 

mesma conduziu, algumas das formações e atividades foram canceladas (Primeiras Jornadas da Unidade de 

Saúde da Ilha Terceira- Juntos por mais Saúde; formação Nestlé®). Todas os conhecimentos adquiridos 

foram esclarecedores e essenciais para o aperfeiçoamento do aconselhamento aos utentes na FSB. 

 

PARTE II- Temas desenvolvidos ao longo do estágio 

1. Intervenção farmacêutica na correta administração de fármacos antidiabéticos por via 

subcutânea 

1.1. Contextualização do tema  

Os medicamentos são substâncias que visam reduzir significativamente a morbilidade e mortalidade 

associadas às doenças, promovendo um aumento da qualidade de vida e melhoria do estado de saúde de cada 

um, porém requerem uma correta e responsável administração.[23] Deste modo, para que se torne possível 

prevenir, tratar, ou mesmo curar alguma doença, o medicamento deve ser o certo, na dose e no momento 

certo, para o doente certo e no preço certo, ou seja, devem ser cumpridos os “5 certos” para que se verifique a 

eficácia do seu uso, que é garantida também pela correta administração do medicamento, ou seja, por um 

novo “certo” para o uso responsável do medicamento.[23]  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de metade da população mundial não 

toma a medicação de forma correta, o que se traduz numa perda financeira e, mais importante, no aumento da 

morbilidades e mortalidade.[24][25] Isto ocorre por diversas razões, entre as quais, a dificuldade de preparação 

da medicação a administrar ou o fato dos utentes não possuírem a devida autonomia para a administração.[26] 

1.2.  Objetivos e métodos 

Ao iniciar o estágio, e em conversa com a DT, a mesma sugeriu que abordasse o tema dos 

antidiabéticos de administração subcutânea, pois os novos, não insulínicos, exigem técnicas diferentes de 

preparação da caneta. Durante o atendimento, também notei algumas dúvidas por parte dos utentes como 

“tenho que guardar as canetas sempre no frigorífico?”, “é a primeira vez, como devo administrar?”, “é 

sempre no mesmo sítio?”, o que me fez decidir explorar o tema, tendo como objetivos informar a equipa e os 

utentes da FSB sobre a correta técnica de administração subcutânea de antidiabéticos em seringa pré-cheia. 
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Assim, com base no resumo das caraterísticas do medicamento de cada uma das seringas pré-

chieas, elaborei um “Guia Prático de Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta Técnica de 

Administração Subcutânea dos Fármacos Antidiabéticos em seringa pré-cheia” (Anexo IV), que explica, 

detalhadamente, como deve ser feita a administração subcutânea de todos os fármacos antidiabéticos, em 

seringa pré-cheia (comercializados até à data), bem como algumas informações relativas a cada seringa e 

como estas devem ser conservadas. O original do guia foi impresso a cores e encadernado,tendo sido 

também impressas, 10 cópias, a preto e branco, de cada folheto informativo relativo a cada seringa pré-

cheia para entrega e explicação aos utentes, no momento da dispensa da respetiva medicação. 

Neste seguimento da elaboração do guia, organizei uma apresentação para formação da equipa da 

FSB (Anexo V). Esta formação teve como objetivo sensibilizar a equipa para ter o cuidado de, no momento 

da dispensa destes dispositivos, ser capaz de acompanhar o doente na toma desta medicação, minimizando 

quaisquer erros ou possíveis dúvidas que possam surgir. Apesar de nos encontrarmos a trabalhar em 

equipas divididas devido à pandemia, consegui que a informação chegasse a todos os colaboradores, 

reunindo em horário pós-laboral os colegas da minha equipa, e através do agendamento de um dia (também 

pós-laboral) para transmitir a informação aos restantes colegas, tendo todos cumprindo o distanciamento 

social e utilização de máscara cirúrgica. 

1.3. Diabetes Mellitus  

A DM é uma das doenças crónicas com maior prevalência no século XXI, na qual a produção e/ou 

utilização de insulina é insuficiente, sendo por isso de caráter metabólico. Como consequência, ocorre 

hiperglicemia, que, de forma não controlada, pode resultar em complicações microvasculares (retinopatia, 

neuropatia e nefropatia), macrovasculares (enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença 

arterial periférica e hipertensão arterial) e outras complicações como o pé diabético.[27] 

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 2015, existiam cerca de 415 milhões de 

adultos com idades compreendidas entre os 20 e 79 anos de idade com DM, sendo que para 2040 prevê-se 

um aumento de 227 milhões de pessoas. Em Portugal, a estimativa publicada pelo Relatório Anual do 

Observatório Nacional da Diabetes, em 2015, foi de uma prevalência 13.1%, para a mesma faixa etária. Ou 

seja, mais de 1 milhão de portugueses entre os 20 e os 79 anos tem diabetes, notando-se um aumento com a 

idade. Além disso, segundo o Departamento de Epidemiologia do Instituo Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge, em 2015, a DM foi a quarta doença crónica mais frequente no sexo masculino, a seguir à hipertensão, 

colesterol elevado e alergia, e encontra-se entre as 4 doenças crónicas com maior prevalência a nível mundial 

(doenças cardiovasculares, diabetes, acidente vascular cerebral e doenças mentais).[27][28][29][30] 

Esta patologia pode classificar-se em tipo 1, 2, gestacional e outros menos frequentes, como a 

diabetes autoimune latente do adulto (LADA) ou a diabetes secundária a doenças pancreáticas.[31] 

A DM tipo 1 (DM1), na idade de diagnóstico, abrange maioritariamente crianças e jovens, e 

carateriza-se pela ausência de produção de insulina pelas células β do pâncreas, devido à sua destruição de 

por um mecanismo autoimune, não estando o seu aparecimento relacionado com o estilo de vida, como o que 

acontece na DM tipo 2 (DM2). Desta forma, pacientes portadores de DM1 necessitam de insulinoterapia para 

toda a vida. [31] 

A DM2 é a forma mais comum de diabetes e acontece devido a um desequilíbrio no metabolismo da 

insulina, que pode ocorrer por diversos fatores como obesidade, sedentarismo e até predisposição genética. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

22 

 

Neste tipo de patologia, há uma diminuição dos níveis de insulina e uma resistência à mesma, ou seja, são 

necessárias maiores quantidades de insulina para a absorção de uma igual quantidade de glicose sanguínea. O 

tratamento da DM2 começa na aplicação de medidas não farmacológicas, como a adoção de um estilo de 

vida saudável, através da prática de exercício físico e de uma alimentação saudável, variada e equilibrada, 

podendo vir a ser necessário tratamento farmacológico caso estas medidas não sejam capazes, de por si só, 

proporcionar um controlo glicémico adequado. [31] 

A diabetes gestacional surge durante a gravidez em mulheres que não apresentavam a patologia e, 

normalmente, tende a desaparecer findo este período. No entanto, se não forem tomadas as devidas medidas 

de prevenção e controlo (adoção de um estilo de vida e alimentação saudável), torna-se um risco acrescido 

para que venham a sofrer de DM2 no futuro.[31] Durante esta fase, as hormonas que a placenta produz levam 

a uma maior resistência à insulina. Como o organismo não é capaz de aumentar a produção desta hormona 

para manter os níveis de glicemia controlados, verificam-se situações de hiperglicemia. Na grávida, o 

tratamento começa por medidas não farmacológicas, mas em caso de não se atingirem os níveis pretendidos, 

pode vir a ser necessária a associação de tratamento farmacológico.[32] 

1.3.1. Diagnóstico 

O diagnóstico da DM tem como base a concentração de glucose plasmática. A Tabela 2 incluí os 

critérios que diagnosticam um paciente como diabético, pré-diabético ou que apresenta diabetes gestacional. 

Tabela 2- Critérios de diagnóstico da DM, pré-diabetes e diabetes gestacional[33][34] 

Diabetes 

Mellitus 

Glicose em jejum (≥8h) ≥ 126 mg/dl (≥7.0 mmol/L) 

OU 

Glicemia ≥ 200mg/dL (≥11,1 mmol/L) às 2 horas, na prova de tolerância à glucose 

(PTGO) com 75 gramas de glucose 

OU 

Sintomas clássicos de hiperglicemia + glicemia ocasional ≥ 200mg/dL (≥11,1 mmol/L) 

OU 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% (≥48mmol/mol) 

Pré-Diabetes 

Anomalia de Glicemia em Jejum (AGJ): Glicemia em jejum ≥110 e <126 mg/dL (≥6,1 e 

<7,0 mmol/L) 

OU 

Tolerância diminuída à glucose (TDG): Glicemia em jejum ≥140 e <200 mg/dL (≥7,8 e 

<11,1 mmol/L) 

OU 

HbA1c ≥5,7 e <6,4 % (≥39 e <47 mmol/mol) 

Diabetes 

Gestacional 

Glicemia em jejum na 1ª consulta de gravidez ≥92 e <126 mg/dL (≥5,1 e <7,0 mmol/L) 

OU 

Se glicemia de jejum <92mg/dL, realiza-se PTGO às 24-28 semanas de gestação, sendo 

confirmada Diabetes Gestacional se: 

- Glicemia as 0h ≥ 92mg/dL (≥5,1 mmol/L) 

-Glicemia à 1h ≥ 180mg/dL (≥10,0 mmol/L) 
- Glicemia às 2h ≥ 153mg/dL (≥8,5 mmol/L) 

 

1.3.2. Tratamento 

1.3.2.1. Não farmacológico 

O tratamento não farmacológico da DM engloba medidas que devem ser adotadas, 

independentemente da patologia em causa, sendo elas a adoção de um estilo de vida saudável, através da 

prática regular de exercício físico e alimentação saudável, equilibrada e variada. 
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1.3.2.2. Farmacológico 

Relativamente ao tratamento farmacológico da DM, este tem como objetivos a manutenção da 

qualidade de vida dos doentes, prevenindo e atrasando as complicações da doença.[35]  

Existem 7 classes farmacoterapêuticas: biguanidas, inibidores do co-transportador tipo 2 de sódio e 

glucose (i-SGLT2), agonistas dos recetores semelhante ao péptido glucagon tipo 1 (arGLP-1), inibidores da 

dipeptidil peptidase 4 (i-DPP4), tiazolidinedionas, sulfonilureias e insulina (humana e análogos), sendo que a 

classe implementada tem em conta fatores como a eficácia na redução da glicémia, risco de hipoglicemia, 

efeito no peso, perfil de efeitos secundários, custos e potenciais benefícios adicionais. A Tabela 3, inclui 

mais informações sobre as diferentes classes farmacoterapêuticas para o tratamento da DM. [35] 

Tabela 3- Terapêutica Farmacológica da DM[35][36] 

Classe 

farmacoterapêutica 

Fármaco 

(exemplos) 

Modo de 

Administração 
Mecanismo de ação principal 

Biguanidas Metformina Oral 

Diminuição do débito hepático da 

glucose; Aumento da sensibilidade à 

insulina; Retardamento da absorção 

intestinal de glucose 

i-SGLT2 
Dapagliflozina 

Empagliflozina 
Oral 

Bloqueio da reabsorção da glucose 

renal; Aumento da glicosúria 

arGLP-1 

Exenatido 

Liraglutido 

Dulaglutido 

Subcutânea 

Mecanismo dependente da glucose: 

aumento da secreção de insulina, 

diminuição da secreção de glucagon, 

atraso do esvaziamento gástrico, 

aumento da saciedade 

i-DPP4 
Sitagliptina 

Vildagliptina 
Oral 

Mecanismo dependente da glucose: 

aumento da secreção de insulina, 

diminuição da secreção de glucagon 

Tiazolidinedionas Pioglitazona Oral Aumento da sensibilidade à insulina 

Sulfonilureias 
Gliclazida 

Glibenclamida 
Oral Aumento da secreção de insulina 

Insulina (humana e 

análogos) 

Insulina humana 

Insulina glulisina 
Subcutânea Ativação dos recetores de insulina 

 

1.4. A via subcutânea 

As preparações parenterais podem ser administradas por diferentes vias como a subcutânea, 

intramuscular, intravenosa, intradérmica, intra-arterial, intrarraquidiana e intratecal.[37] Alguns medicamentos 

podem até ser administrados por mais do que uma via, sendo que essa seleção deve ter como base a forma 

farmacêutica. As formas farmacêuticas utilizadas na via subcutânea podem ser soluções ou suspensões de 

solvente aquoso/não aquoso, ou emulsões de fase externa oleosa/aquosa, que irão apresentar diferentes 

velocidades de absorção.[38] 

Como o nome indica, a administração subcutânea ocorre através do tecido subcutâneo, que por ser 

pouco vascularizado, permite uma absorção lenta e contínua através dos capilares, e em algumas situações, o 

alcance da corrente sanguínea ocorre pelos vasos linfáticos, como acontece com proteínas grandes como a 

insulina. Além disso, a administração subcutânea de medicamentos proteicos evita a sua destruição pelo trato 

gastrointestinal. [37][38] 

Relativamente ao volume a injetar, este deve ser pequeno, entre 1 a 2 mililitros para que não haja 

acumulação de líquido nos tecidos que pode induzir abcessos dolorosos. O local de injeção deve obedecer a 
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zonas com ausência de grandes músculos, saliências ósseas ou nervos subjacentes. Assim, as zonas mais 

recomendadas, com menos inervação, fácil acesso e maior facilidade para distensão do tecido são a porção 

superior externa dos braços, abdómen (5 cm de distância do umbigo, pois é muito vascularizado), face lateral 

externa da coxa e região superior glútea, tal como ilustra o Anexo VI. [38] 

Esta via, se utilizada com frequência, como no caso dos fármacos antidiabéticos, deve ser sujeita a 

uma rotatividade do local de injeção para prevenir o aparecimento de complicações como lesões no local 

(dor, nódulos ou necrose tecidular), infeções ou abcessos, formação excessiva de tecido cicatricial, 

lipodistrofia (redução de gordura local, frequentemente manifestada como uma depressão) e/ou  

lipohipertrofia (endurecimento do local de administração, com acumulação de tecido subcutâneo), que para 

além de se dever à falta de rotação do local de injeção, pode resultar do uso do fármaco após a validade ter 

expirado ou de reutilizações das agulhas e seringas.[38][39] 

Na DM, o tratamento subcutâneo disponível inclui as insulinas e análogos, e os antidiabéticos não 

insulínicos, denominados agonistas dos recetores semelhante ao péptido glucagon tipo 1 (arGLP-1). [35] 

1.4.1. Insulina e análogos 

A insulina é uma hormona peptídica com um papel importante no metabolismo humano. As suas 

principais funções são estimular a entrada de glucose sanguínea nas células musculares e adiposas, promover 

a supressão da gluconeogénese hepática e armazenamento de glicose sobre a forma de glicogénio, o que se 

traduz na diminuição dos níveis de glucose circulante no sangue.[40] 

Atualmente, as insulinas podem ser classificadas em humanas ou análogos da insulina humana. As 

primeiras são produzidas através de técnicas de ácido desoxirribonucleico (DNA) recombinante, que envolve 

a inserção do gene pro-insulina humana nas leveduras Saccharomyces cerevisiae ou em bactérias Escherichia 

coli que irão servir de produtoras da insulina humana que é posteriormente isolada e purificada. Nos 

análogos, a estrutura da molécula de insulina é modificada. Assim, alteradas as suas propriedades 

farmacocinéticas, fica afetada a sua absorção pelo tecido subcutâneo. No entanto, continua a ser reconhecida 

da mesma forma pelo recetor de insulina.[41] 

De acordo com a Food and Drug Administration (FDA), o tempo de ação permite classificar as 

diferentes insulinas nas de ação ultra-rápida, rápida, intermédia, lenta ou insulinas pré-misturadas. [42][43] 

As insulinas de ação ultra-rápida, têm um início de ação ao fim de 5 a 15 minutos, atingindo o pico 

após 1 a 2 horas e uma duração total entre 2 a 4 horas. Este tipo de insulina pode ser administrado 

imediatamente antes ou depois de uma refeição e mimetiza a insulina em bólus que o corpo liberta após um 

aumento abrupto de glucose no sangue. [42][43] 

As insulinas de ação rápida iniciam a sua ação após 30/60 minutos da sua administração, atingindo 

um pico de concentração a fim de 2 a 3 horas e têm uma duração total de 3 a 6 horas. Este tipo de insulina 

deve ser administrado 30 a 45 minutos antes das refeições. [42][43] 

No que diz respeito às insulinas de ação intermédia, verifica-se um início de ação 2 a 4 horas após a 

administração, e o máximo de concentração sanguínea 4 a 12 horas após injeção. Têm uma duração de ação 

de 12 a 18 horas e, por isso, podem ser administradas de manhã ou antes de deitar, para que os níveis de 

glucose sanguínea entre as refeições estejam controlados. [42][43] 
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Dependendo do tipo de insulina de ação lenta, pode-se observar um início de ação 1 a 6 horas após 

injeção podendo-se atingir uma duração de ação de 36 horas. Estas, como as anteriores, são administradas de 

manhã ou antes de deitar, para que os níveis de glucose estejam controlados durante todo o dia.  [42][43] 

Como forma de controlar a glicemia, durante e após as refeições, utilizando a mesma insulina, 

existem formulações de insulinas pré-misturadas, que combinam diferentes tipos de insulina. Estas são úteis 

para pessoas com dificuldades em utilizar várias insulinas devido ao complexo esquema terapêutico. [42][43] 

O Anexo VII contém as insulinas comercializadas em Portugal, assim como mais informações 

acerca das mesmas. 

1.4.2. Agonistas dos recetores GLP-1 

Os péptidos gastrointestinais (PGI) e os péptidos semelhantes ao glucagon (GPL-1 e GPL-2) são 

incretinas (hormonas do trato gastro-intestinal) que se libertam após a ingestão de comida para regular a 

hiperglicemia que se verifica no pós-pandrial. Estas aumentam a secreção de insulina pelas células β, 

reduzem a circulação de glucose e a secreção de glucagon pelas células α pancreáticas. É por esta razão que a 

ingestão de glucose leva a uma maior libertação de insulina quando comparada com a injeção de uma mesma 

quantidade de glucose. Estas glucoincretinas também diminuem a motilidade intestinal e assim controlam a 

saciedade, inibem a apoptose das células produtoras de insulina e estimulam a sua proliferação.[44] 

Na DM2, a atividade dos PGI está diminuída, assim como o efeito dos péptidos semelhantes ao 

glucagon do tipo 1 (GLP-1).[44][45] 

Os GLP-1 apresentam um tempo de semi-vida de apenas 2 minutos, pois são rapidamente 

degradados pela enzima dipeptidil-peptidase 4 (DPP-4). As abordagens conseguidas para garantir as 

vantagens terapêuticas dos péptidos semelhantes ao glucagon consistiram na formulação de fármacos 

inibidores da DDP-4 e em análogos aos GPL-1 com resistência à enzima atrás referida. [44] 

Os arGLP-1 têm demonstrado elevada eficácia no controlo da glicemia, sem conferir risco de 

hipoglicemia, enquanto fisiologicamente ajudam na perda de peso e, por isso, são uma nova abordagem 

terapêutica para o controlo da DM2. [45] 

Atualmente, existem 3 fármacos análogos aos GLP-1 comercializados em Portugal e aprovados pelo 

INFARMED, sendo eles o dulaglutido (Trulicity®), exenatido (Bydureon® e BydureonBCise®) e liraglutido 

(Saxenda®, Victoza®).[46] Estes são de administração subcutânea e podem associar-se aos antidiabéticos 

orais, ou à insulina, quando não são suficientes para atingir o controlo metabólico que se pretende para cada 

utente.[47] 

O dulaglutido, de administração semanal, apresenta elevada homologia (90%) com o GPL-1 

humano. Ele liga-se covalentemente ao fragmento constante (Fc) da imunoglobulina humana IgG4, 

permanecendo protegido da ação da DDP-4. Devido à sua elevada dimensão, evita a clearence renal, 

permitindo um elevado tempo de semi-vida.[44][45][47] 

O exenatido é um análogo da exendina-4, uma substância que está presente na saliva do lagarto 

Heloderma suspectum, possuindo uma analogia de 50% com o GLP-1 humano. As variações nos 

aminoácidos da molécula levaram à resistência à enzima DDP-4 e aumento do tempo de vida do fármaco. 

Inicialmente foi desenvolvida uma formulação de curta ação, com administração diária, mas atualmente, é 

comercializada a formulação de longa duração de ação, com administração semanal, devido à incorporação 

da substância ativa em microesferas que permitem uma libertação gradual do fármaco. [44][45][47] 
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O liraglutido, com uma homologia de 97% ao GLP-1 humano, contém uma cadeia lateral de ácidos 

gordos que lhe permite uma ligação reversível à albumina, promovendo uma exposição constante aos 

recetores do GLP-1 e uma proteção contra a ação da enzima DDP-4. [44][45][47] 

Para além das vantagens descritas no que toca à terapêutica antidiabética destes fármacos, também 

demonstram segurança cardio-vascular e benefícios cardio-renais, com diminuição de eventos 

cardiovasculares e mortalidade em doentes com doença cardiovascular arterioesclerótica ou elevado risco 

cardiovascular.[35] Isto reflete uma elevada importância para a DM, pois as complicações micro e macro 

vasculares são a maior preocupação no que toca aos doentes diabéticos. 

O Anexo VIII contém os análogos dos recetores GLP-1 comercializados em portugal, assim como 

informações adicionais acerca dos mesmos. 

1.5.  Papel do farmacêutico na educação dos doentes com DM 

O farmacêutico é um profissional de saúde capaz de exercer cuidados farmacêuticos, entre os quais, 

o aconselhamento farmacêutico, onde educa o utente sobre os cuidados de saúde e o uso correto e 

responsável dos medicamentos, para garantir que pratica uma boa adesão à terapêutica prescrita. Este 

processo é bidirecional, ou seja, cabe ao farmacêutico educar o utente sobre a sua doença e a necessidade da 

toma da medicação, mas também cabe ao utente questionar e adquirir o seu próprio conhecimento acerca da 

sua patologia e da importância do tratamento farmacológico para o seu bem-estar geral.[48] Esta atenção 

farmacêutica é necessária para todas a doenças, mas tem um cuidado especial no que diz respeito às doenças 

crónicas, como a DM. 

Relativamente à diabetes, existem fatores que contribuem para a não adesão à terapia antidiabética, 

como dificuldades financeiras, esquecimento, nível de educação, existência de complicações derivadas da 

patologia, insulinodependência, dificuldades em tomar a medicação sozinhos e ausência de sintomas 

indicativos de doença. Isto pode também associar-se ao medo de aceitar o diagnóstico da doença, 

principalmente pelos mais jovens. Já a população mais idosa e com um tempo de diagnóstico maior, está 

mais consciencializada da necessidade e importância do controlo glicémico, conseguido, para além da adoção 

de um estilo de vida saudável, pelo tratamento farmacológico. [25][48] 

Dentro de todos os fatores acima referidos, a injeção subcutânea é um dos fatores que mais se 

destaca para a não adesão, pelo medo, dor e desconforto a que a técnica de administração pode levar. [25] 

Nestes casos, a educação do doente possibilita a diminuição da dor através da correta administração e escolha 

adequada da agulha, evitando as complicações já referidas. 

Deste modo, o envolvimento do farmacêutico no tratamento da diabetes pode ajudar os utentes a 

obter um melhor controlo da doença, através da educação do doente acerca da patologia (etiologia, 

complicações a curto e longo prazo, fatores de risco e tratamento), monitorização dos objetivos terapêuticos e 

explicação/demonstração do modo de administração correto do tratamento, mais especificamente para os 

fármacos de administração subcutânea que requerem uma atenção especial. [48] 

1.6.  Resultados e conclusão do projeto 

Relativamente aos resultados da divulgação e implementação do projeto, no que diz respeito à 

formação da equipa da FSB, toda ela mostrou interesse pelo tema, principalmente pelos fármacos não 

insulínicos, como era esperado, pois necessitam de diferentes técnicas de preparação. Ao longo do meu 
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estágio entrou em comercialização a apresentação BydureonBCise®, pelo que a explicação da sua 

utilização foi muito útil para que os colegas pudessem transmitir toda a informação necessária aos utentes. 

O guia de aconselhamento permaneceu na farmácia para quando fosse necessário consultá-lo e foi 

descrito como sendo “simples e objetivo”. Durante a dispensa deste tipo de medicação, a maioria dos 

utentes já tinha conhecimento de como a utilizar, mas mostraram-se muito recetivos ao projeto desenvolvido, 

pois agradeciam a preocupação com a correta administração. Mesmo assim, surgiram casos de “primeira 

vez”, principalmente para as apresentações não insulínicas. Aqui, foi sem dúvida essencial a explicação e 

demonstração, pelo folheto, de como devem ser preparadas, administradas e conservadas as canetas.  

 

2. Afeções oculares e indicação farmacêutica: conjuntivite, hordéolo e calázio 

2.1. Contextualização do tema 

A indicação farmacêutica é um dos serviços farmacêuticos que mais desafia os profissionais de 

saúde, pois estes têm de ser capazes de através da observação e diálogo indicar/aconselhar o medicamento ou 

medida não farmacológica mais eficaz para a complicação observada e descrita. 

2.2. Objetivos e métodos 

Durante a fase de atendimento, uma das situações que mais me causou dificuldade em indicar tanto 

tratamento farmacológico como medidas não farmacológicas complementares, foram as afeções oculares, 

que surgiram com frequência na FSB. Desta forma, decidi explorar este tema, tendo como objetivos 

conhecer melhor os seus sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento disponível. 

Para colocar em prática o conhecimento adquirido e transmiti-lo a toda a equipa, procedi à 

elaboração de um conjunto de documentos práticos, em forma de tabela, sobre estas afeções (Anexos IX-XI) 

para auxiliar a equipa da FSB, e de um poster (Anexo XII) que permitisse um diagnóstico diferencial 

durante a fase de atendimento e que servisse para incluir o próprio utente no diagnóstico diferencial da 

afeção descrita. Este poster também inclui a correta técnica de administração de colírios, geís e pomadas 

oftálmicas, de forma prática e, ainda, os sinais/sintomas que são de referenciação médica imediata.  

Todos os documentos elaborados serviram, também, de apoio à realização de uma formação 

interna da equipa, realizada de uma forma simples e dinâmica. A escolha de uma formação deste género 

deu-se ao fato de já ter elaborado uma primeira, relativa ao meu projeto anterior, mais completa e 

pormenorizada, além de que dado o cansaço da equipa, pensei numa forma mais simples de transmitir a 

informação considerada pertinente. Mesmo a trabalhar com a equipa dividida, tal como na primeira 

formação, consegui que toda ela participasse. 

Todos os documentos foram impressos a cores. Relativamente ao poster, o mesmo foi plastificado e 

guardado junto ao espaço de atendimento, para que quando surgisse alguma situação relacionada com o 

tema, fosse possível mostrá-lo ao utente e auxiliar num possível diagnóstico diferencial da afeção observada, 

além de que quando o utente referisse algum dos fatores de referenciação médica pudesse verificar que 

significava que devia procurar ajuda médica. Além disso, este poster foi mostrado aquando da dispensa de 

colírios, geís e pomadas oftálmicas, permitindo que o utente observasse os passos e cuidados a cumprir de 

forma mais dinâmica e apelativa.  
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2.3. Conjuntivite, hordéolo e calázio 

2.3.1. Conjuntivite 

 À membrana de tecido que reveste a parte externa da córnea e interna da pálpebra dá-se o nome de 

conjuntiva. A conjuntivite é o nome coletivo dado aos diversos tipos de doenças oculares que representam a 

inflamação ou infeção da conjuntiva. [49][50][51]  Esta pode ser de diferentes etiologias, podendo classificar-se 

de acordo com a sua infecciosidade em infeciosas (viral e bacteriana) e não infeciosas (alérgica, 

mecânica/tóxica/irritativa, imuno-mediada, neoplásica…). Das ditas infeciosas, a viral é mais frequente que a 

bacteriana, representando 80% dos casos. A conjuntivite alérgica é a forma mais recorrente das conjuntivites 

não infeciosas. Além disto, podem ainda classificar-se em agudas, crónicas ou recorrentes de acordo com a 

forma como surgem e a sua severidade. [50][51][52] 

2.3.1.1. Conjuntivite viral 

A conjuntivite viral é causada maioritariamente pelo adenovírus (65 a 90% dos casos), seguindo-se 

o Herpes simplex virus (HSV) e Varicella zoster virus (VZV). [52] 

 Os adenovírus são vírus com grande capacidade de resistência à desinfeção e são altamente 

contagiosos, sendo o risco de transmissão de 10 a 50%. Dos diferentes serotipos do adenovírus, surgem 

diferentes formas de conjuntivite, que incluem a febre faringoconjuntival (serotipos 3, 4 e 7) e a 

queratoconjuntivite epidémica (serotipos 8, 19 e 37). [52][53] Um contato anterior com o HSV torna o indivíduo 

predisposto para o aparecimento de uma conjuntivite viral deste tipo, sendo a reativação causada por fatores 

como stress ou outras infeções virais. A varicela na sua forma ativa é, também, um fator de risco para o 

surgimento de conjuntivite viral. [52] 

 Em geral, esta afeção apresenta elevada contagiosidade, podendo ser transmitida por contato direto, 

pelo ar, tosse, espirros, ou indireto, através de fómites, sendo também comum aquando de infeções do trato 

respiratório superior, como gripe. [50][54] 

Numa fase inicial, geralmente é unilateral, mas transmite-se rapidamente para o outro olho e afeta 

principalmente indivíduos adultos. [52] 

2.3.1.2.  Conjuntivite bacteriana 

 Os principais agentes causadores das conjuntivites bacterianas são os Staphylococcus aureus, 

seguidos do Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. Nas crianças, cerca de 50-75% das 

conjuntivites são de origem bacteriana, geralmente causadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae e Moraxella catarrhalis. As formas hiperagudas e hiperpurulentas derivam da infeção por 

Neisseria gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis, geralmente transmitidas aos recém-nascidos através do 

canal vaginal durante o parto. [50][52][63] Por vezes surgem casos de conjuntivite causada por Pseudomonas 

aeruginosa, sendo esta mais comum em doentes hospitalizados. [63] 

A transmissão geralmente acontece por contato direto com os olhos. [50][63] Devido à alta 

contagiosidade, é habitualmente bilateral e se durar mais de 4 semanas é considerada crónica. [52] 

Os indivíduos que usam lentes de contato, bem como doentes imunocomprometidos, são mais 

suscetíveis de adquirirem uma infeção deste tipo, sendo, por isso, importante informá-los acerca dos cuidados 

a ter para a prevenir, podendo estes serem consultados mais abaixo na Tabela 4. [63] 
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Figura 1- Estrutura da pálpebra 

2.3.1.3. Conjuntivite alérgica 

 A conjuntivite alérgica é do tipo não infeciosa e resulta da resposta aos alergénios que se encontram 

no ar (pólen, ácaros, pêlo dos animais, poluentes tóxicos, fármacos, cosméticos, entre outros). Esta reação de 

hipersensibilidade é mediada pela imunoglobulina do tipo E (IgE) e dá-se pela interação do alergénio com o 

olho, levando à desgranulação dos mastócitos e libertação de mediadores inflamatórios, como a histamina.  

[49][50][55] 

Esta afeção ocular divide-se, principalmente, em sazonal  ̧perene ou aguda. [49][50][51][55] A primeira 

acontece todos os anos, na mesma altura, principalmente na primavera e outono, devido à maior circulação 

de alergénios pelo ar. A conjuntivite perene ocorre durante todo o ano, devido ao contato constante com o 

alergénio causador da reação alérgica, que pode ser o pêlo dos animais, ácaros e até aditivos alimentares ou 

alimentos.[49] A forma aguda de conjuntivite alérgica surge subitamente quando a pessoa contata com o 

alergénio e tende a acontecer de forma pontual, resolvendo-se rapidamente após o indivíduo deixar de 

contatar com o alergénio causador.[56] 

 As conjuntivites alérgicas são bilaterais, sendo mais frequentes em pessoas suscetíveis, com história 

clínica de alergias, asma ou atopia, e ocorrem, por vezes, em conjunto com sintomas de rinite alérgica, como 

congestão nasal, rinorreia e espirros. [49][50][55] 

2.3.2. Hordéolo e calázio 

 Um hordéolo, mais frequentemente designado por 

terçol, corresponde a um pequeno nódulo, doloroso e 

vermelho que se forma na base da pestana ou sob a pálpebra. 

Esta afeção ocular acontece, na maioria das vezes, por uma 

infeção bacteriana piogénica, de origem estafilocócica.[57][58][59] 

Pode ser classificado como externo ou interno. O primeiro 

aparece na base da pestana, em resultado de uma infeção do 

folículo piloso. Já um hordéolo interno resulta da infeção das 

glândulas de Zeis (sebáceas) e Mol (sudoríparas) que se encontram debaixo da pálpebra, podendo, em alguns 

casos, atingir a glândula Meibomiana (sebácea) (Figura 1). [57][58][59] 

 Um calázio representa o resultado do bloqueio da glândula Meibomiana da pálpebra, que leva ao 

extravasamento dos produtos de degradação lipídica para os tecidos subjacentes, causando uma resposta 

inflamatória granulomatosa, que se manifesta sobre a forma de um inchaço palpebral. Por esta razão também 

é denominado de granuloma conjuntival. Esta afeção ocular pode começar como um hordéolo interno. 

Inicialmente o inchaço é pequeno e raramente toda a área da pálpebra é afetada. [57][58][64] 

As pessoas predispostas a uma anormal secreção glandular (acne e seborreia) e que sofrem com 

frequência blefarites (inflamação das bordas da pálpebra) são mais propensas a sofrer este tipo de 

complicações oculares. [57][58][59] 

2.4. Sinais, sintomas e diagnóstico diferencial 

Nas afeções oculares, os sinais observados e sintomas referidos são essenciais para definir um 

diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado. Um mau diagnóstico leva, por vezes, ao uso desnecessário 

e ineficaz de medicamentos, como os antibióticos tópicos, que se pensa contribuírem para a resistência 
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observada para esta classe de fármacos. Além disso, um diagnóstico errado pode induzir recorrências, 

principalmente na população pediátrica, ou levar ao surgimento de complicações mais graves. [52] 

Como forma auxiliar do processo de diagnóstico diferencial do tipo de complicação observada, é 

importante e necessário questionar sobre sinais e sintomas, como aderência das pestanas, prurido, lacrimejo, 

dor; se há secreção e de que tipo; se há sensibilidade à luz; a duração dos sintomas e à quanto tempo 

surgiram; se existem fatores exacerbadores; apresentação uni ou bilateral; exposição recente a indivíduos 

infetados; algum trauma ocular; história clínica de rinite, asma, seborreia, entre outras e se apresentam, ou 

não, outras patologias.[51] O Anexo XIII inclui um fluxograma que permite o diagnóstico diferencial e 

resumido dos diferentes tipos de conjuntivite. 

2.4.1. Conjuntivite viral 

 Como referido anteriormente, uma das apresentações da conjuntivite viral designa-se por febre 

faringoconjuntival, provocada pelo adenovírus, que se manifesta bilateralmente, associada a febre, inchaço 

dos linfonodos preauriculares e faringite. Já a queratoconjuntivite epidémica, outra apresentação da 

adenoconjuntivite, é mais severa, devido ao efeito que causa na acuidade visual, além de que leva à produção 

excessiva de secreções aquosas, inchaço, vermelhidão e envolvimento dos linfonodos do pescoço. [52] 

 A conjuntivite provocada pelo HSV é habitualmente unilateral, com hiperemia conjuntival, 

observando-se secreção aquosa e irritação da conjuntiva. A infeção pelo VZV é da mesma forma unilateral, 

no entanto distingue-se, pois para além da inflamação da pálpebra e conjuntiva, há inflamação da córnea e do 

trato uveal (íris, corpo ciliar e coroide). [52] 

Este tipo de afeção ocular é autolimitada e verifica-se, geralmente, uma melhoria dos sintomas 

passados 5 a 14 dias da infeção. [50][52][54] 

Em resumo, após o período de incubação do vírus, começa-se a notar hiperemia conjuntival, ou seja, 

um aumento da quantidade de sangue na conjuntiva, secreções aquosas e transparentes, irritação e prurido 

ocular. Estas manifestações iniciam-se num só olho, mas rapidamente passam para o outro. Se a conjuntivite 

for mais grave, o paciente pode ainda referir sensibilidade à luz e sensação de corpo estranho, devido à 

propagação da inflamação para a córnea. O diagnóstico da conjuntivite é geralmente clínico, através de 

exames culturais. No entanto, alguns dos sinais e sintomas referidos permitem diferenciar das conjuntivites 

bacteriana e alérgica, como a secreção amarelada/esverdeada da primeira, e o prurido intenso da última. [50][54] 

2.4.2. Conjuntivite bacteriana 

Os pacientes portadores de conjuntivite bacteriana usualmente apresentam hiperemia ocular, algum 

lacrimejo, sensação de queimadura e secreção mucopurulenta amarelada/esverdeada e espessa, que se for 

elevada pode levar a que a pessoa acorde com as pálpebras presas. Um dos sinais que auxilia o diagnóstico de 

uma conjuntivite bacteriana é a ausência de história prévia deste quadro clínico.[50][52][63] 

Tal como a conjuntivite viral, esta é autolimitada e resolve-se num período de 7 a 10 dias. [52][63] 

O farmacêutico deve tentar perceber há quanto tempo surgiram os sintomas, pois de acordo com 

este, a patologia pode dividir-se em hiperaguda, aguda (inferior a 3/4 semanas) ou crónica (superior a 4 

semanas). [63] Os casos em que se verifica secreção excessiva, acompanhada de dor e diminuição da acuidade 

visual devem ser imediatamente referenciados ao médico.  
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2.4.3. Conjuntivite alérgica 

 Os sintomas manifestados pela conjuntivite alérgica resultam da reação de hipersensibilidade 

observada, sendo eles: secreção aquosa e mucóide (lacrimejo), hiperemia ocular, edema da pálpebra, 

quemose (inchaço da conjuntiva), sensibilidade à luz e prurido intenso. Se o utente manifestar redução da 

acuidade visual, opacidade da córnea, secreções anormais e dor ocular deve ser reencaminhado para o 

médico. [49][50][55] 

2.4.4. Hordéolo e calázio 

Numa fase inicial (2 primeiros dias), os calázios e hordéolos são indiferenciáveis. Ambos causam 

dor palpebral, edema e eritema.[58]  

Os hordéolos, dada a sua fisiopatologia formam um nódulo (caroço) na região inflamada. Podem 

localizar-se nas pálpebras inferior e superior, ou no canto externo e interno do olho, rente aos cílios, 

permanecendo doloroso e fixo na margem palpebral. Pode observar-se a presença de um ponto de pus no 

centro do nódulo. Dada a localização, pode ocorrer lacrimejamento, sensibilidade à luz, sensação de corpo 

estranho e crosta ao longo da margem palpebral. Em alguns casos, no início da afeção ocular pode surgir 

febre. Um hordéolo interno é mais raro de acontecer, causando habitualmente os mesmos sinais de um 

calázio, mas mais intensos, associados a calafrios e febre. [58][59][60] 

Por vezes, um calázio desenvolve-se e não manifesta sintomas, mas quando estes estão presentes 

observa-se uma saliência na pálpebra, que fica vermelha, inchada, indolor e por vezes móvel. Se o calázio for 

suficientemente grande pode levar a visão turva e até  fecho completo do olho afetado. [58][60][64] 

Normalmente estes quadros clínicos são autolimitados. No que diz respeito ao hordéolo externo, 2 a 

4 dias após a formação do nódulo, este rebenta e liberta o pus, resultando num alívio da dor e 

desaparecimento da lesão. [58][59] Um calázio pode levar entre 2 a 8 semanas até ser totalmente drenado. [58][64] 

O Anexo IX mostra, resumidamente, todas as informações relevantes que permitem um diagnóstico 

diferencial entre os diferentes tipos de conjuntivite, hordéolo e calázio. 

2.5. Tratamento 

2.5.1. Não farmacológico 

Sendo todas estas afeções oculares, na sua maior parte, autolimitadas, o tratamento incide sobre o 

aconselhamento de medidas não farmacológicas que promovem alívio dos sintomas e conforto ocular, sendo 

muitas delas essenciais para tratar mais rápido e prevenir este tipo de afeções. A Tabela 4 faz referência às 

medidas não farmacológicas aconselhadas para o tratamento e prevenção da conjuntivite, hordéolo e calázio. 

Tabela 4- Tratamento não farmacológico para conjuntivite, hordéolo e calázio 

Tratamento Não Farmacológico [49][50][52][54][55][58][59][61][63][64] 

Medidas Gerais 

• Evitar mexer nos olhos. 

• Higienização frequente das mãos com água e sabão ou com uma solução desinfetante, para evitar a 

transmissão do vírus ou bactéria e contaminação do olho com alguma substância irritante. 

• Utilização de soro fisiológico e compressas esterilizadas para limpeza ocular. 

• Utilização de lágrimas artificiais, sob a forma de colírios e lubrificantes oculares, sob a forma de gel 

e pomada, para hidratar e acalmar os sintomas. 

• Não partilhar objetos pessoais, como toalhas e almofadas, para evitar a transmissão. 

• Não utilizar lentes de contato/maquilhagem enquanto decorre a patologia e a mesma não é tratada. 

• Utilizar óculos de sol para proteção ocular. 
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Medidas Específicas 

• Recurso a compressas esterilizadas frias (conjuntivite) ou quentes (hordéolo e calázio;3/5x por dia, 

durante 10/15 minutos) para o controlo da irritação e promoção da drenagem do nódulo, 

respetivamente. 

• Evitar o contato com o alergénio causador (conjuntivite alérgica). 

• Não apertar ou tentar rebentar o nódulo (hordéolo e calázio). 

• Massajar, com o dedo limpo, sobre o nódulo (hordéolo e calázio). 

 

2.5.2. Farmacológico 

2.5.2.1. Conjuntivite viral 

As opções terapêuticas para o tratamento deste tipo de conjuntivite são poucas, estando alguns 

fármacos e associações em fase de estudo. Assim, o tratamento da conjuntivite viral inclui: [50][52][54] 

✓ Antihistamínicos tópicos, que são úteis se o utente manifestar prurido e irritação. 

✓ Descongestionantes oculares, para diminuir a hiperemia observada. 

✓ Antivíricos tópicos e orais, como o ganciclovir, autorizado apenas para conjuntivites causadas pelo 

HSV. Os antivíricos tópicos, por si só, não são eficazes em conjuntivites do tipo VZV. 

✓ Corticosteroides tópicos ou imunossupressores, como a ciclosporina, em colírio, que impede a 

formação de cicatriz. Esta classe é apenas indicada para o tratamento das conjuntivites causadas pelo 

adenovírus ou por VZV. Se utilizados em conjuntivite pelo HSV, os corticoesteróides potenciam a 

ação do vírus, tornando a situação mais complicada. Para conjuntivite viral pelo VZV, utiliza-se a 

associação de corticoesteróides tópicos e antivíricos orais. 

✓ Iodo-povidona em associação com dexametasona, em suspensão (em estudo), devido ao elevado 

espetro antimicrobiano, para adeno-conjuntivites. 

✓ Solução de N-clorotaurina (em estudo), pela ação antimicrobiana, não específica, de largo espetro, 

para adeno-conjuntivites. 

2.5.2.2. Conjuntivite bacteriana 

O tratamento farmacológico indicado para a conjuntivite bacteriana inclui: [52][63] 

✓ Antibióticos tópicos (colírio, gel ou pomada) /orais. Aminoglicosídeos, polimixina B, macrólidos 

e fluoroquinolonas tópicos são os mais prescritos, com uma duração 5 a 7 dias de tratamento. Em 

casos mais severos ou associados a otites, a administração oral de antibióticos é recomendada. 

O uso de antibióticos de largo espetro de ação deve ser adiado para impedir resistências. A 

conjuntivite causada por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) corresponde a uma grande 

parte das infeções oculares estafilocócicas, pelo que requer tratamento especializado com antibióticos ativos 

contra esta espécie. [52] 

2.5.2.3. Conjuntivite alérgica 

 Quando necessária a utilização de terapia farmacológica para a resolução de um quadro de 

conjuntivite alérgica, esta incide sobre: [49][50][52][55] 

✓ Anti-histamínicos tópicos, como a azelastina, epinastina e cetotifeno que atuam ao bloquear os 

recetores da histamina, inibindo a libertação dos mediadores inflamatórios, além de que evitam a 

desgranulação dos mastócitos. O início de ação destes fármacos é rápido e devem ser administrados 

duas vezes ao dia. 
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✓ Descongestionantes tópicos, como a oximetazolina, fenilefrina e tetrizolina, que promovem a 

redução da vermelhidão e inchaço da conjuntiva. A sua eficácia e duração de ação é reduzida. 

✓ Combinação de descongestionantes e anti-histamínicos, como a nafazolina associada à antazolina 

que permitem reduzir o inchaço da pálpebra (ação vasoconstritora) e os sintomas relacionados com a 

libertação da histamina. Estes fármacos não devem ser utilizados por um período superior a duas 

semanas devido ao efeito rebound (edema). 

✓ Estabilizadores dos mastócitos derivados das cromonas, como ácido cromoglícico e ácido 

espaglúmico. Esta classe apresenta ação terapêutica máxima após 5-14 dias de tratamento 

consecutivo e é recomendada, principalmente, para prevenção da conjuntivite alérgica sazonal, 

devendo ser iniciada a sua administração 1 mês antes da época em questão. 

✓ Anti-inflamatórios não esteróides, como diclofenac, cetorolac e flurbiprofeno, que impedem a 

libertação dos mediadores da inflamação. Como consequência, há diminuição da inflamação, 

secreção, vermelhidão, prurido e eritema. 

✓ Corticoesteróides, como a dexametasona, fluorometolona e prednisolona, são a classe preferida em 

doentes que apresentam recidivas. O seu uso está limitado em 3 a 5 dias, devido ao aumento da 

pressão ocular que se pode verificar ou exacerbação dos sintomas. 

✓ Anti-histamínicos orais, como a cetirizina, desloratadina, ebastina, levocetirizina, loratadina, 

rupatadina e bilastina. Esta classe terapêutica é aconselhada quando para além dos sintomas oculares 

se verificam sintomas como rinorreia, congestão e prurido nasal e, como terapêutica adjuvante à 

terapia tópica em casos recorrentes e mais de intensidade sintomática maior. 

2.5.2.4. Hordéolo e calázio 

 As medidas não farmacológicas são, normalmente, o foco do tratamento destas afeções. No entanto, 

quando não se verifica melhoria com implementação das medidas não farmacológicas é necessário seguir 

terapêutica farmacológica: [58][59][61][64] 

✓ Antibióticos tópicos ou orais permitem o tratamento do hordéolo. As formulações tópicas em gel 

ou pomada, para além da ação antimicrobiana, têm como benefício a lubrificação oftálmica. 

✓ Corticosteroides tópicos. Se o calázio se encontrar muito inchado, o oftalmologista ao injetar uma 

dose de corticoesteróide vai permitir redução do inchaço. 

✓ Cirurgia de drenagem do nódulo. Se mesmo com terapêutica implementada, o hordéolo ou calázio 

não mostrarem regressão, é necessário drená-los cirurgicamente. 

2.6. Intervenção na farmácia comunitária 

 Os olhos podem ser afetados de diferentes formas, levando ao surgimento de várias afeções 

oculares. No entanto, são poucos os problemas que permitem a indicação farmacêutica devido à escassez de 

MNSRM para  indicação ao utente.[62] 

 Dos tratamentos atrás referidos, tanto para alívio, como diminuição dos sintomas da conjuntivite, os 

medicamentos oftálmicos disponíveis a serem indicados pelo farmacêutico, por não serem sujeitos a receita 

médica, encontram-se referidos no Anexo X.[62] Já para quadros de hordéolo e calázio, o farmacêutico apenas 

pode indicar as medidas não farmacológicas antes referidas, sendo o tratamento farmacológico, se necessário, 

sujeito a prescrição médica. É de notar que para todas as afeções oculares mencionadas, o foco de 

aconselhamento incide sobre a adoção de medidas não farmacológicas, indispensáveis para o controlo e 
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alívio dos sinais e sintomas demonstrados e, por vezes, suficientes no tratamento. Além disso, existem 

formulações e dispositivos médicos de venda livre que podem ser úteis em quadros de conjuntivite, hordéolo 

ou calázio, estando alguns destes exemplificados no Anexo XI. 

O farmacêutico acaba por ser a primeira pessoa a quem os utentes recorrem neste tipo de afeções. 

Isto mostra uma oportunidade para o profissional de saúde educar o utente sobre as alterações a fazer no seu 

estilo de vida de modo a prevenir recidivas, além de que permite ao farmacêutico encaminhar para um 

oftalmologista quando não se notam melhorias com o tempo e em situações mais severas e recorrentes.  

Os fatores de referenciação ao médico são dor ocular severa, perda visual súbita, exposição química, 

trauma ocular, presença persistente de corpo estranho, secreção muito purulenta, anomalias da córnea, 

cirurgia recente, olho cronicamente vermelho ou sintomatologia que não melhora ou que se agrava. Se o 

utente referir alguns destes fatores deve ser, imediatamente, referenciado ao médico oftalmologista. [52][63] 

Além disso, é de extrema importância assegurar o correto cumprimento dos esquemas posológicos, de forma 

a minimizar resistências e possíveis efeitos secundários e a correta administração dos fármacos (colírios, geis 

e pomadas oftálmicas) e seu cuidado, para garantir a segurança e a sua eficácia dos mesmos. 

Nas situações em que as crianças afetadas se encontram em colégios/infantários, é aconselhado que 

as mesmas permaneçam em casa no período da afeção ocular, para evitar a transmissão, se a mesma for de 

origem infeciosa. [63] 

2.7. Resultados e conclusão do projeto 

A elaboração deste projeto foi sem dúvida enriquecedora no que tocou à promoção de um melhor 

atendimento e aconselhamento ao público, visto ser uma das situações que mais frequentemente me causou 

dúvidas no atendimento. O conhecimento dos sinais e sintomas distintos para cada uma das patologias 

permitiu um aconselhamento diferenciador, além de que a aprendizagem acerca do tratamento 

farmacológico e não farmacológico para cada uma delas foi sem dúvida essencial para a indicação 

farmacêutica, principalmente relacionada com as medidas não farmacológicas, que se mostram 

importantíssimas no alívio e tratamento destas afeções oculares. Os documentos elaborados permaneceram 

na farmácia, sendo que aqueles que incluíam a teoria acerca do tema ficaram guardados no back-office para 

posterior consulta. 

Relativamente ao feed-back da equipa, esta achou muito pertinente a elaboração do poster para 

inclusão do utente no seu diagnóstico e utilização do mesmo na explicação da correta utilização de formas 

farmacêuticas oftálmicas. Verifiquei que todos procederam à utilização do poster nos atendimentos deste 

tipo de afeção. Além disso, referiram a importância de “saber diferenciar os diferentes tipos de afeções” e 

“conhecer as medidas não farmacológicas e opções terapêuticas para cada uma delas”. 

A implementação do poster considero que tenha sido bastante importante. Sempre que surgiu algum 

caso de afeção ocular, para além de questionar os diferentes sintomas, mostrei-o ao utente para que ele 

pudesse “apontar” para a imagem que se aproximava mais com a situação apresentada. Além disso, o 

surgimento de prescrições médicas com medicamentos oftálmicos é frequente na FSB, tendo também 

utilizado o poster para demonstrar, através das imagens, como deve ser feita a correta técnica de aplicação. 

Após conhecimento das diferenças entre as afeções oculares e da importância da adoção das 

medidas não farmacológicas, adotei logo a estratégia do aconselhamento das mesmas durante o 

atendimento. Posso referir mesmo uma situação em que uma utente se apresentou à farmácia referindo que a 
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filha tinha “um nódulo junto à pestana”. Neste caso, questionei-lhe sobre a presença de dor, se se 

movimentava, presença de “ponto branco”. Todas a respostas apontavam para um hordéolo. De qualquer 

das formas, mostrei-lhe o poster, tendo ela apontado para a imagem da afeção referida. Assim, sugeri a 

adoção das medidas não farmacológicas específicas para esta situação. Recordo-me que, posteriormente, a 

utente foi à farmácia aadquirir medicação para si, tendo eu questionado sobre como se encontrava a filha, 

respondendo-me ela que a utilização das compressas esterilizadas quentes tinha sido suficiente para tratar.  

3. Doentes oncológicos- alimentação e suplementação  

3.1. Contextualização do tema 

A doença oncológica continua a ser uma das principais causas de morte no país, tendo-se registado, 

em 2017, cerca de 28 096 mortes, o que representa 25,5% da mortalidade em Portugal.[65] Mundialmente, 

encontra-se entre as quatros principais causas de morte prematura (entre os 30 e 69 anos de idade) e das 15,2 

milhões de mortes prematuras causadas por doenças não transmissíveis em todo o mundo, no ano de 2016, 

4,5 milhões referiram-se ao cancro.[66] 

Verifica-se que o tempo de sobrevivência destes doentes tem vindo a aumentar ao longo do tempo. 

No entanto, continua a revelar-se uma elevada prevalência de situações de má-nutrição e distúrbios 

metabólicos causados pelo crescimento tumoral e tratamento antineoplásico, que associados ao mau controlo 

nutricional, limitam a resposta terapêutica, mesmo à mais eficaz. Isto demonstra uma necessidade de 

fornecimento de suporte nutricional adequado para melhorar a qualidade e esperança média de vida destes 

doentes. [67][68] 

3.2. Objetivos e métodos 

O tema relacionado com os produtos dietéticos de alimentação especial sempre me despoletou 

curiosidade. Ao longo do estágio verifiquei que a procura de bebidas nutricionais e espessantes em pó para 

os doentes oncológicos foi elevada. Assim, tive como objetivo educar os utentes, cuidadores e os 

colaboradores da FSB sobre a importância que a alimentação e suplementação acarretam nestes doentes.  

De forma a conhecer melhor as alterações observadas no doente oncológico e de como a 

alimentação e suplementação se mostram importantes na sobrevivência destes doentes, decidi, junto com a 

minha orientadora, elaborar o projeto intitulado “Doentes oncológicos- alimentação e suplementação”, 

implementado através da publicação diária (durante a semana de 12 a 19 de julho) de posts informativos 

relativos a esta temática na página de Facebook da FSB, que incluíram, também, os produtos dietéticos 

passíveís de obter, das marcas existentes na FSB, direcionados a estes utentes.  

Relativamente à implementação do projeto, foi escolhida esta forma de divulgação, pelo fato de as 

novas tecnologias serem alvo de bastante interesse por parte dos utentes e dos seus cuidadores, e, também, 

por ser complicado, em tempo de pandemia, conseguir reunir os doentes oncológicos, ou 

familiares/cuidadores, na farmácia para divulgar os produtos disponíveis e falar sobre o tema diretamente 

com os mesmos. O Anexo XIV mostra os posts publicados ao longo da semana. No entanto, refiro que, uma 

das ideias iniciais foi realizar uma apresentação física dos produtos das marcas vendidas na FSB, 

disponibilizando amostras dos mesmos aos utentes, enquanto seria explicada a sua importância, forma de 

utilização e forma de conservação. Esta foi uma ideia muito lisonjeada pela minha orientadora, podendo ser 

alvo de implementação futura pela FSB. 
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3.3. O doente oncológico- alterações fisiológicas 

O cancro é uma doença muito complexa, que resulta de várias interações entre o código genético e o 

meio ambiente. As alterações metabólicas e nutricionais que se notam nos doentes oncológicos influenciam 

fortemente a sua recuperação e sobrevivência. [69] 

Para o crescimento progressivo de um tumor é frequente observar-se “má-nutrição”, “perda de 

peso”, “sarcopenia” e “caquexia”, no entanto, a última sugere que o doente se encontra na fase terminal da 

patologia. Assim, é mais correto definir estas situações como uma só, em “má-nutrição associada ao cancro”, 

que se verifica em 15-40% nos doentes na altura do diagnóstico, afetando até 50-80% dos mesmos no 

decorrer da doença e que carateriza a morte de 20-40%. [69][70] 

A má-nutrição associada ao cancro revela como principais caraterísticas anorexia, inflamação, 

alterações metabólicas e endócrinas, manifestadas numa perda contínua de massa muscular esquelética, 

pequena preservação da massa proteica e diminuição (ou não) de tecido adiposo. Todas estas alterações não 

são revertidas apenas pelo suporte nutricional convencional e levam à diminuição funcional e progressiva do 

doente. [67][69][70][71]  

O processo de desenvolvimento de um estado de má-nutrição está relacionado com uma série de 

mecanismos metabólicos e inflamatórios que se interrelacionam entre o tumor e o hospedeiro, e que 

permitem o crescimento do primeiro.[67][69] São estas interações as responsáveis pelas alterações metabólicas 

e endócrinas que se manifestam nestes doentes, entre elas a intolerância à glucose e redução da sua absorção; 

aumento da gluconeogénese, lipólise e proteólise; aumento da libertação de mediadores inflamatórios e 

diminuição da secreção de hormonas anabólicas. [67][71]  

Todas estas alterações são mediadas por fatores que derivam do tumor, como o fator indutor da 

proteólise, fator de mobilização lipídica, citocinas humorais (fator de necrose tumoral α, interleucina 1 e 6 e 

interferão gama), neuropéptidos (neuropéptido Y, melanocortina e serotonina) e algumas hormonas (leptina, 

glucagon e insulina). [67] 

Existem diferentes causas para a má-nutrição no doente oncológico, sendo elas relacionadas com o 

tumor, com o paciente, com o tratamento e ainda, com os profissionais de saúde. São exemplos: a diminuição 

do paladar, olfato e apetite; mudanças súbitas das preferências alimentares; disfagia; odinofagia; obstrução 

total/parcial do trato gastrointestinal; diarreia; problemas da mucosa oral; depressão; ansiedade e dor. 

Relativamente aos profissionais de saúde, muitos não são especializados na deteção de um estado de má-

nutrição, sendo muitas vezes detetado tardiamente e, portanto, verifica-se uma ausência de um planeamento 

nutricional que venha a impedir a progressão desta situação. [69][70][71] 

Como consequências, este problema pode levar a uma má resposta e baixa tolerância aos 

tratamentos; dificuldade em sarar feridas e aumento da incidência de infeções; deterioramento da função 

muscular e aumento do risco de complicações no pós-operatório. Todas estas complicações resultam em 

períodos prolongados de permanência em internamento, aumento do risco de interrupção dos tratamentos, 

mau prognóstico e redução do tempo de sobrevivência dos doentes. [67][69][70][71] 

3.4. Necessidades nutricionais 

Dadas as modificações metabólicas e endócrinas manifestadas pelo crescimento tumoral e 

tratamento antineoplásico, as necessidades nutricionais dos doentes oncológicos são particulares, sendo elas 

as seguintes: 
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Energia total: o consumo energético dos doentes oncológicos acamados e em ambulatório 

deve ser, respetivamente, de 20-25 kcal/kg e de 25-30 kcal/kg por dia. Estes valores permitem 

aumentar a massa magra corporal, bem como a produção hepática de proteínas anabólicas. [67][70][71] 

Fluídos: o volume de líquidos a ingerir não deve ultrapassar os 30-35 ml/kg de peso 

corporal por dia. No entanto, este volume deve ter em conta a condição hemodinâmica do doente, 

presença de febre ou perda de fluídos corporais. [67] 

Macronutrientes:  

• Proteína: a ingestão proteica diária deve ser superior a 1g/kg e se possível 

superior a 1,5g/kg em doentes oncológicos, para uma boa manutenção da 

massa muscular. [67][70][71] Nos doentes sem problemas renais, a ingestão de 

2g/kg é segura, mas doentes com falência renal aguda ou crónica não devem 

exceder 1 ou 1,2g/kg, respetivamente.[67][71] A ingestão de proteína é essencial 

em todas as etapas do tratamento, recuperação e sobrevivência de um doente 

oncológico.[72] 

• Lípidos: a ingestão destes macronutrientes deve representar cerca de 50% das 

calorias não proteicas, visto que são facilmente mobilizados e metabolizados 

pelos doentes oncológicos, representando uma boa fonte de energia. [67] 

• Hidratos de carbono: a ingestão diária recomendada de hidratos de carbono 

é de um valor <5g/kg. Nos doentes com perda de peso notável e resistência à 

insulina, é recomendável aumentar a proporção de energia proveniente das 

gorduras em relação à proveniente dos hidratos de carbono, de forma a 

aumentar a densidade energética e reduzir a glicemia. [67] 

Micronutrientes:  

• Eletrólitos, vitaminas e minerais: são recomendadas doses fisiológicas. Em 

caso de deficiências específicas, estas devem ser avaliadas individualmente. 

[67][71] 

3.5. Alimentação e suplementação no doente oncológico 

O aconselhamento nutricional, com ou sem suplementos nutricionais orais, é obrigatório como 

adjuvante a qualquer tratamento oncológico (radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e/ou cirurgia), pois 

visa prevenir ou reverter deficiências nutricionais, preservar a massa corporal magra e minimizar os efeitos 

colaterais relacionados com a desnutrição, tais como, diminuição do apetite, náuseas, alterações do paladar e 

intestinais, ou seja, permite melhorar os parâmetros e composição nutricionais, a carga dos sintomas, a 

qualidade de vida e, sobretudo, a sobrevivência dos doentes oncológicos.[69][72]  

Todas as intervenções realizadas no processo de acompanhamento do doente devem ser 

individualizadas tendo em conta o histórico clínico do paciente, o estado nutricional, o tipo e estadio da 

doença, a resposta ao tratamento e a integridade funcional do trato gastrointestinal. Naqueles em que é 

possível o acesso ao trato gastrointestinal e este se encontra funcional, utilizam-se suplementos nutricionais 

orais e nutrição entérica.[67][69][70] Já nos doentes em que não é possível utilizar o trato gastrointestinal como 

meio de absorção, utiliza-se a nutrição parentérica.[67]  
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3.5.1. Alimentação no doente oncológico 

O doente oncológico deve ter um cuidado especial com a sua alimentação para garantir a obtenção 

dos nutrientes e energia diários, necessários à manutenção de um peso saudável. Estes doentes devem preferir 

uma dieta equilibrada e variada e de elevada densidade calórica e proteica.[73] Além disso, associados ao 

tratamento antineoplásico e ao crescimento tumoral, surgem problemas que contribuem para a falta de apetite 

como alterações no paladar, vómitos e náuseas, dificuldades em mastigar e engolir, obstipação, diarreia, 

podendo estes ser ultrapassados através da alimentação e de diversos hábitos diários. [85] O Anexo XV inclui 

guidelines descritas pela American Cancer Society para a alimentação no doente oncológico e algumas dicas 

que ajudam a ultrapassar muitos problemas associados à doença e tratamento. 

3.5.2. Suplementação no doente oncológico 

Os doentes oncológicos procuram a suplementação e o aconselhamento por diversos motivos:  a 

redução de algum sintoma provocado pelo tratamento ou pelo processo da doença; pelo fato de fazer com que 

se sintam melhor e/ou como forma de assegurar a ingestão e obtenção de todos os nutrientes diários 

necessários.[72][76] 

O recurso à suplementação deve ser avaliado individualmente, tendo em conta as necessidades de 

cada um e, de forma a garantir que não existem contraindicações no seu uso.[72] Existem diversos tipos de 

suplementos, entre os quais suplementos multivitamínicos, concentrados em substâncias específicas e/ou 

suplementos enriquecidos em certos nutrientes. Todos eles estão indicados para colmatar as necessidades 

nutricionais e ajudar a promover a qualidade de vida dos doentes.  

3.5.2.1. Substâncias com ações benéficas para o doente oncológico 

São cada vez mais os estudos realizados para procurar evidências da eficácia de várias substâncias 

com ação no tratamento do cancro e diminuição dos efeitos secundários associados ao mesmo. Muitas delas 

mostram ação antineoplásica, no entanto, são necessários mais estudos de segurança in vivo para que muitas 

possam ser recomendadas e utilizadas em suplementos para o doente oncológico. Abaixo descreve-se a 

possível ação de diversas substâncias no que diz respeito ao doente oncológico. 

• Ácidos gordos ω-3: os ácidos gordos como o ácido eicosapentanóico (EPA) e docosaexanóico 

(DHA) estão associados à estimulação do sistema imunitário e diminuição da inflamação. [67] Além 

disso, existem vários benefícios subjacentes à ação do EPA, entre eles a inibição de estímulos 

catabólicos; inibição da via ubiquitina-proteossoma, que é responsável pela degradação proteica; 

modulação da produção de citocinas pro-inflamatórias e aumento da sensibilidade à insulina. De 

forma geral, estudos sugerem que os ácidos gordos ω-3 inibem a proliferação das células tumorais, 

reduzem a inflamação sistémica e podem diminuir a toxicidade da quimioterapia. [69][77] 

• Leucina, isoleucina e valina: estes aminoácidos de cadeia ramificada competem com o triptofano 

(percursor da serotonina) pelo mesmo sistema de entrada na barreira hematoencefálica, diminuindo 

a atividade serotoninérgica que se pensa estar associada ao desenvolvimento de anorexia derivada 

do cancro. A leucina, particularmente, tem um papel essencial na síntese proteica, sendo um 

elemento essencial a encontrar nos suplementos nutricionais orais. [67] 

• Arginina: este aminoácido aumenta os mecanismos antitumorais de forma específica e inespecífica, 

diminuindo a velocidade de crescimento do tumor e assim, aumentando a sobrevida dos doentes. 
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Além disso, promove o aumento do índice de massa muscular, estimula o sistema imunitário e 

acelera o processo de cicatrização. [67] 

• Vitamina E e β-caroteno: estes antioxidantes mostram potenciais efeitos anticancerígenos, como 

redução do dano oxidativo do DNA, lípidos e proteínas, redução da proliferação e angiogénese, 

aumento da apoptose e redução da iniciação, promoção, progressão e metástase do cancro.[77]  

• Vitamina C: in vitro, a vitamina C induz a formação de peróxido de hidrogénio e reduz os níveis de 

glutationa intracelulares, o que vai causar stress oxidativo e aumento do dano do DNA das células 

cancerígenas. [78] 

• Vitamina D: A deficiência em vitamina D é frequentemente encontrada em doentes oncológicos, no 

entanto, ainda não foi provada que a suplementação com esta vitamina melhore o prognóstico destes 

doentes. [67][69] O calcitriol (vitamina D na sua forma ativa) regula a expressão de genes importantes 

no desenvolvimento e progressão do cancro, podendo induzir a diferenciação celular e apoptose e 

também inibir a proliferação, angiogénese, invasão e a inflamação.[77]  Além disso, pensa-se que esta 

vitamina possui um papel supressor da interleucina-6, uma citocina pró-inflamatória, responsável 

pela perda muscular observada nos doentes oncológicos, no entanto, não está completamente 

provado.[67][69] A suplementação com esta vitamina é considerada segura quando se trata de prevenir 

hipovitaminose e de manter/promover a saúde óssea.[76] 

• Curcumina (diferuloilmetano): esta substância deriva do açafrão da Índia (Curcuma longa), 

manifestando ação sobre a COX-2 e a via NF-kB, ao inibi-las. Além disso, reduz a expressão das 

proteínas antiapoptóticas/pro-angiogénicas e tem ação anti-inflamatória. As evidências científicas 

sobre o perfil de segurança dos suplementos com curcumina são insuficientes para puderem ser 

aconselhados.[78] 

• Chá verde e os seus extratos: o chá verde deriva das folhas da planta Camellia sinensis e tem como 

principal constituinte o galato de epigalocatequina (EGCG). Foi demonstrado que este inibe a 

sinalização da via NF-kB, aumenta a oxidação intracelular e dano no DNA e induz apoptose das 

células tumorais. O fato de ter sido demonstrada ação antitumoral, esta não é totalmente eficaz se 

utilizadas de forma isolada. De uma forma geral, tendo em conta as evidências científicas, o uso de 

chá verde ou EGCG como suplemento, não deve ser recomendado. [78] 

• Melatonina: foi demonstrado in vitro que a hormona produzida pela glândula pineal (melatonina/N-

acetil-5-metoxitriptamina) induz apoptose das células tumorais e estimula o sistema imunitário. 

Além disso, a melatonina reduz alguns dos efeitos secundários que se podem manifestar durante a 

quimioterapia, como trombocitopenia, neurotoxicidade e fadiga. A eficácia e segurança do uso de 

suplementos com melatonina foi evidenciada por diversos estudos, no entanto, são necessários mais 

para verificar a relação/interação que possa vir a surgir aquando do seu uso concomitante com 

outros tratamentos como terapia molecular e imunoterapia. [78] 

3.5.2.2. Suplementação dietética nutricional oral 

O recurso a suplementos dietéticos orais permite a supressão das necessidades nutricionais e 

carências existentes nos doentes oncológicos, devendo ser consumidos de forma complementar à alimentação 

e não como substitutos da mesma.[79] Esta suplementação vai compensar a menor ingestão de alimentos e 

evitar a deterioração nutricional que se nota durante os tratamentos nestes doentes. [67][69] 
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Verifica-se que o consumo de suplementos nutricionais orais de elevada densidade energética 

permitem uma melhor adesão do utente. No entanto, para uma maior eficácia em termos de aumento de peso, 

massa magra, estado funcional, qualidade de vida e melhor tolerância aos tratamentos, os suplementos orais 

enriquecidos com “farmaconutrientes” são os preferidos. [67] Dizem-se “farmaconutrientes” os substratos que 

para além do seu valor nutricional promovem outros benefícios ao organismo, sendo utilizados para modular 

a progressão da doença, como por exemplo, os ácidos gordos ω-3, arginina ou β-caroteno. [71] 

 Normalmente, muitos dos utentes dão preferência a este tipo de suplementos em fases em que se 

sentem com maior fadiga e menor tolerabilidade à comida (aversão ao sabor), náuseas, vómitos e dificuldade 

de ingestão (disfagia). A vantagem destes suplementos consiste na obtenção mais fácil e concentrada de 

nutrientes, sem que haja o consumo de uma equivalente quantidade de alimentos. [79]  

A Tabela 5, mostra as equivalências nutricionais entre alguns suplementos e alimentos/refeições. [79] 

Tabela 5- Equivalências nutricionais entre suplementos e alimentos/refeições, adaptado de [79]  

Opções de alimentos/refeições Tipo de Suplemento 
Energia/calorias 

(valor médio): 

➢ Papas de aveia (40g aveia+250ml leite meio gordo; 1 

colher de sobremesa de mel) 

➢ 250ml de leite gordo+100g morangos+20g mel+2 

bolachas Maria + canela 

➢ 250ml de leite gordo+80g banana+2 bolachas 

Maria+10g mel 

Suplemento 

hipercalórico bebível 

(200ml) 

310kcal 

➢ 2 ovos cozidos (≈ 2x70g) 

➢ 70g de bife de frango grelhado 

➢ Requeijão (≈200g) 

Suplemento 

hiperproteico bebível 

(200ml) 

20gr de proteína 

➢ 30g de ervilhas cozidas 

➢ 20g de arroz cozido 

➢ 1 bolachas Maria 

➢ 10g de compota 

Suplemento calórico 

em pó (1 colher de 

sopa ≈ 5g) 

23kcal 

➢ 200ml de leite meio gordo 

➢ 1 iogurte sólido/líquido de aroma 

➢ 4/5 nozes (≈30g) 

➢ 30g de carne/peixe 

Suplemento proteico 

em pó (1 colher de 

sopa ≈ 5g) 

5gr de proteína 

  

Existem diversas marcas e tipos de suplementos alimentares (líquidos, em pó, ou em pudim) 

direcionados aos doentes oncológicos, podendo estes ser encontrados nas farmácias. Na FSB os suplementos 

disponíveis pertencem às marcas Nestlé®, Nutricia® e Fresenius-kabi®, e incluem os produtos descritos no 

Anexo XVI. Nem todas as referências estão disponíveis na farmácia, mas são possíveis de 

encomendar.[80][81][82][83] 

 De forma a auxiliar o uso destes suplementos sugere-se que sejam divididas as tomas ao longo do 

dia, ou combinadas com as refeições, podendo ser útil ao acordar, lanche e/ou à noite; que se dilua ou misture 

os suplementos com outros alimentos (sumos, sobremesa, batidos, gelados); que sejam consumidos frescos e 

de preferência antes da medicação; que se alterne os sabores e marcas disponíveis; que se opte por sabores 

mais neutros ou sem sabor (caso não seja tolerado o sabor), adicionando-os a iogurtes, sumos, batidos, sopas, 

leite, entre outros. [79][84] 
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3.6. O papel do farmacêutico comunitário  

O farmacêutico comunitário dado as suas funções e conhecimentos, tem um papel importante no 

aconselhamento e acompanhamento dos doentes oncológicos. Os últimos, na maioria das vezes, são aqueles 

que procuram a farmácia/farmacêutico, em busca de conselhos acerca da alimentação e de como esta pode 

ser afetada pelo tratamento e sintomatologia sentida. É neste tipo de procura que o farmacêutico tem a 

capacidade de observar o utente e verificar o seu estado nutricional, alertando-o, e aos seus cuidadores, sobre 

as recomendações para uma boa alimentação e para a necessidade de um acompanhamento nutricional extra, 

se for caso para tal. 

Por vezes, o utente, o seu nutricionista ou o seu médico, procura e recomenda, respetivamente, 

suplementos alimentares. Neste caso, o farmacêutico deve referir os seus benefícios e condições de 

armazenamento e consumo, e alertar que não se tratam de substitutos alimentares, mas sim complementos a 

uma alimentação equilibrada e variada. Além disso, quando procurados espontaneamente pelo utente, cabe ao 

farmacêutico procurar conhecer o motivo para tal (perda de peso, fadiga, disfagia, entre outros), 

recomendando aquele(s) que mais se adequa(m). 

Outra ação importante do farmacêutico sobre o doente oncológico refere-se ao aconselhamento 

farmacêutico nas situações em que o utente refira transtornos menores como diarreia, obstipação, vómitos, 

náuseas, azia, entre outros, de medicamentos não sujeitos a receita médica, assim como medidas não 

farmacológicas que possam aliviar estes sintomas.  

Não deve ser esquecido, que, em qualquer situação de alerta, cabe ao farmacêutico encaminhar o 

utente para o médico. 

3.7. Resultados e conclusão do projeto 

Todos os objetivos relacionados com a elaboração deste projeto foram conseguidos. A nível 

pessoal, tal como os outros projetos, foi uma enorme aprendizagem conhecer como o crescimento tumoral e 

o tratamento antineoplásico influenciam o estado nutricional do doente, as necessidades nutricionais que 

este manifesta e de como a alimentação e suplementação são essenciais para melhorar a qualidade de vida e 

bem-estar destes utentes. Além disso, verifiquei que o farmacêutico é capaz de ter um papel fundamental no 

aconselhamento e acompanhamento dos doentes oncológicos. 

Sendo o objetivo principal transmitir informação sobre este tema aos utentes e seguidores da 

página online da FSB, considero que foram superadas as expetativas dadas as reações obtidas. O Anexo 

XVII descreve o número de pessoas alcançadas com as publicações, gostos, comentários e partilhas, após 

uma semana da divulgação do projeto. 

Além do feed-back dado através das publicações, também o recebi pelos utentes na farmácia. Por 

exemplo, uma doente oncológica fidelizada com a farmácia referiu: “Gostei imenso de seguir as publicações 

durante esta semana. Teria sido ótimo obter estes conselhos e dicas no momento em que passei pelo meu 

tratamento. Além disso, a utilização dos suplementos foi essencial para o meu bem-estar.”. Em adição, 

considero que os doentes oncológicos não foram o único público atingido pelas publicações, pois aconselhei 

uma utente, que não era doente oncológica, mas que “tinha muitos dos sintomas referidos nas publicações”, 

tendo a mesma vindo à procura de suplementos nutricionais orais para lhe aumentar o apetite, melhorar o 

cansaço e diminuir a perda de peso. 
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OUTROS TRABALHOS REALIZADOS 

Ao longo do estágio, de forma a melhorar certos serviços na FSB e a suprir algumas das 

necessidades que a farmácia sentiu durante a  pandemia provocada pelo SARS-Cov-2, procedi à realização 

de alguns trabalhos.  

Ao chegar à FSB, deparei-me com a ausência de um cartão de registo dos parâmetros bioquímicos 

e pressão arterial original da FSB, pelo que procedi à elaboração de um em que, para além do local de 

registo dos valores, indica os valores de referência e alerta para a referenciação médica caso os valores 

sejam superiores aos descritos, em medições consecutivas. Este cartão pode ser consultado no Anexo 

XVIII.  

Devido à instalação do estado de emergência e à obrigatoriedade do uso de máscara cirúrgica, foi 

necessário educar os utentes da FSB sobre a sua correta utilização. Assim, elaborei um poster em tamanho 

A5 para fornecer aos utentes junto à compra das máscaras cirúrgicas. Este encontra-se no Anexo XIX.  

Ao longo da pandemia atual, pensou-se que o medicamento Plaquinol® teria benefícios no 

tratamento desta infeção viral, tendo-se notado a rutura do seu stock a nível nacional. Por forma a 

controlar a dispensa do mesmo e garantir a existência de medicação para os doentes crónicos, elaborei 

uma tabela de registo da sua dispensa, podendo ser consultada no Anexo XX. 

 

CONCLUSÃO 

 Ao longo do estágio curricular e só após terminá-lo é que se torna possível compreender a sua 

importância no culminar do curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas para a formação dos 

futuros farmacêuticos. Isto porque é através dele que são testadas as aprendizagens adquiridas ao longo do 

curso, possibilitando, também, um contato direto com os utentes e com as exigências do mercado de trabalho. 

 Relativamente à minha experiência pessoal, foi sem dúvida uma etapa enriquecedora e desafiante. 

Durante o estágio percebi que o papel do farmacêutico não passa apenas pela dispensa e aconselhamento, 

mas sim por outras tarefas que exigem responsabilidade, organização e muita qualidade. Além disso, é uma 

profissão extremamente gratificante pela capacidade de promover e educar a população para a saúde e 

prevenir a doença e ainda receber todo o carinho e feed-back dos utentes, demonstrados pela confiança que 

lhes transmitimos. 

 Não posso deixar de referir o desafio que foi estagiar durante a pandemia causada pelo SARS-Cov-

2. Posso referir que continuei o estágio por me terem sempre garantido segurança e por ser um elemento 

essencial para o funcionamento da farmácia. Toda esta fase serviu para enriquecer a minha posição no que 

diz respeito a “ajudar o outro”, a contribuir para a união da equipa face a esta situação e, ainda, a potenciar as 

minhas aprendizagens sobre o atendimento ao público.  

 No que diz respeito aos projetos desenvolvidos, os mesmos tiveram sempre em consideração as 

necessidades da farmácia, dos utentes e as minhas próprias dificuldades, sendo todos eles lisonjeados pela 

forma de implementação e impato que tiveram nos utentes e funcionários, em geral. 

 Em jeito de conclusão, realço que o meu estágio na Farmácia São Bento superou todas as minhas 

expetativas, sendo todos os objetivos alcançados. Com desafios diários para superar, mas são eles que me 

fazem querer saber mais e continuar numa profissão em que o objetivo principal é conseguir ajudar aqueles 

que mais confiam em nós. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Fichas de preparação de exemplos dos medicamentos manipulados preparados, por mim, na 

Farmácia São Bento 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

50 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

51 

 

Anexo II – Atividade elaborada como celebração do dia dos namorados na Farmácia São Bento, junto da 

publicação online de incentivo à atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

52 

 

Anexo III – Formações frequentadas durante o estágio na Farmácia São Bento 

Mês Duração Tema da Formação Presencial/Online 

Fevereiro 30 minutos 
ABoca®- Grintuss®, Golamir®, Lenodiar®, 

Melilax® e Fitonasal® 
Presencial 

Março 1h Eucerin® Presencial 

Março Indeterminada 

Artsana®- autocuidados de saúde, mala da mãe e do 

bebé, aleitamento natural e artificial, cuidados do 

recém-nascido 

Online 

Junho 1h La Roche Posay®- Anthelios Online 

Julho 1h Bioderma®- Pigmentbio e Photoderm Online 

Julho 1h 
Perrigo®- Niquitin ®, Caladryl derma®, 

Mentalaction® 
Online 

Julho 1h Flabien® Online 
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Anexo IV – Guia Prático de Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta técnica de administração de 

fármacos antidiabéticos por via subcutânea, em caneta pré-cheia 
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Anexo V – Formação Interna: “Fármacos Antidiabéticos- A correta técnica de administração subcutânea, em 

seringa pré-cheia” 
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Anexo VI- Zonas preferenciais de administração subcutânea 
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Anexo VII- Insulinoterapia na DM[42][43][46]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo De 

Ação 

Início 

Da Ação 

Pico 

Plasmático 

Duração 

Da Ação 

Momento De 

Administração 
Tipo De Insulina 

Nome 

Comercial 

Ultra-

rápida 

5-15 

minutos 
1-2 horas 2-4 horas 

Imediatamente 

antes ou depois da 

refeição 

Insulina aspártico 
Fiasp® 

NovoRapid® 

Insulina glulisina Apidra® 

Insulina lispro Humalog® 

Rápida 
30-60 

minutos 
2-5 horas 3-6 horas 

30-45 minutos antes 

da refeição 

Insulina humana 

Actrapid® 

Humulin 

Regular® 

Insuman 

Rapid® 

Intermédia 2-4 horas 4-12 horas 
12-18 

horas 

De manhã ou antes 

de deitar 

Humulin 

NPH® 

Insulatard® 

Insulina aspártico 

(solúvel+protamina) 
NovoMix30® 

Insulina humana 

(solúvel +isofânica) 

Humulin M3® 

Insuman 

Combo25® 

Mixtard30® 

Insulina lispro 

(solúvel+protamina) 

Humalog 

Mix25/50® 

Lenta 1-6 horas Sem pico 36 horas 
De manhã ou antes 

de deitar 

Insulina degludec Tresiba® 

Insulina detemir Levemir® 

Insulina glargina 

Abasaglar® 

Lantus® 

Semglee® 

Toujeo® 
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Anexo VIII- Análogos dos recetores GLP-1[35][36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substância 

ativa 
Nome comercial 

Momento de 

administração 
Mecanismo de ação principal 

Efeitos secundários  

mais frequentes 

Dulaglutido Trulicity® 

1x/semana em 

qualquer altura do 

dia 

Mecanismo dependente da glucose: 

Aumento da secreção de insulina, 

diminuição da secreção de glucagon, 

atraso do esvaziamento gástrico, 

aumento da saciedade. 

Efeitos 

gastrointestinais 

(náuseas, diarreia, 

vómitos) 

Exenatido 
Bydureon® 

BydureonBCise® 

Liraglutido 

Saxenda® 

Victoza® 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

86 

 

Anexo IX– Tabela auxiliar da equipa da Farmácia São Bento com informações relevantes para um 

diagnóstico diferencial dos diferentes tipos de conjuntivite, hordéolo e calázio. Base para formação interna da 

equipa. 
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Anexo X – Tabela auxiliar da equipa da Farmácia São Bento com exemplos de MNSRM de ação tópica para 

indicação farmacêutica no tratamento de conjuntivites. Base para formação interna da equipa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

88 

 

Anexo XI – Tabela auxiliar da equipa da Farmácia São Bento com exemplos de formulações e dispositivos 

médicos de venda livre para indicação farmacêutica em situações gerais de afeções oculares. Base para 

formação interna da equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

89 

 

Anexo XII – Poster sobre conjuntivite, hordéolo e calázio; correta técnica de administração de fármacos por 

via ocular e fatores de referenciação médica para auxílio durante o atendimento na Farmácia São Bento. Base 

para formação interna da equipa. 
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Anexo XIII- Fluxograma do diagnóstico diferencial de uma conjuntivite. Adaptado de [52] 
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Anexo XIV- Publicações online da “Semana do doente oncológico- alimentação e suplementação” 
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Anexo XV- Guidelines da American Cancer Society e dicas gerais para ultrapassar problemas associados ao 

doente oncológico 

Guidelines para a alimentação do doente oncológico[72][74][75] 

• Aumentar a densidade proteica das refeições através da inclusão de alimentos ricos em proteína como frango, 

peixe, peru, derivados do leite (iogurtes, queijo), ovos, manteiga de amendoim, leguminosas (feijão, ervilhas), 

entre outros. 

• Reduzir o consumo de alimentos processados como batatas fritas, molhos, gelados, doces, cereais doces, entre 

outros e, ainda, a ingestão de carnes processadas como salchichas e bacon. 

• Limitar o consumo de bebidas açucaradas e gaseificadas, dando preferência a sumos naturais ou água. O 

consumo de álcool deve ser limitado a 2 copos por dia para o homem e 1 para a mulher. 

• Preparar os alimentos cozendo-os, grelhando-os ou assando-os, tentando evitar a fritura dos mesmos. 

• Ingerir, pelo menos, 2 copos e meio de frutas e vegetais, por dia, incluindo-os em todas a refeições e lanches. 

Estes alimentos, para além de serem ricos em vitaminas e antioxidantes, promovem saciedade e o seu consumo 

inteiro também fornece fibras à dieta. 

• Optar por pães, arroz e massas integrais e cereais, como cevada e aveia, em vez de grãos refinados. 

• Incluir alimentos ricos em ácidos gordos ω-3, como peixe e nozes, para prevenção da doença cardiovascular e 

diminuição da mortalidade geral. 

Dicas gerais para ultrapassar problemas associados ao doente oncológico [85] 

Perda de apetite 

• Fazer várias refeições de pequenas quantidades ao longo do dia; 

• Mastigar muito bem os alimentos, comendo-os lentamente; 

• Evitar alimentos fritos, gordurosos, muito quentes ou muito frios; 

• Procurar comer junto com a família e amigos; 

• Fazer exercício físico, regularmente, pois este estimula o apetite; 

• Preparar pratos coloridos, variados e apelativos; 

• Beber líquidos, preferencialmente fora das refeições. 

Náuseas e vómitos 

• Comer pequenas quantidades, lentamente, procurando fazer as refeições sempre à mesma hora do dia; 

• Preparar os alimentos e bebidas à temperatura ambiente; 

• Relaxar após as refeições; 

• Não comer em locais com cheiros intensos; 

• Ingerir líquidos, de preferência água. 

Inflamações da cavidade oral (mucosites e aftas) 

• Evitar alimentos ácidos, picantes, salgados, muito quentes ou frios e secos e duros; 

• Preferir alimentos com texturas pastosas ou mais líquidas; 

• Manter uma higiene regular da mucosa oral. 

Xerostomia (boca seca) e alterações do paladar 

• Evitar alimentos secos, quentes ou picantes; 

• Evitar o uso de soluções de lavagem bucal contendo álcool, pois este, contribui para a secura da boca; 

• Beber frequentemente líquidos para manter a boca húmida; 

• Preferir talheres de plástico, reutilizáveis, aos de metal, se estes interferirem no sabor dos alimentos. 

Diarreia 

• Beber 2 a 3 litros de água por dia, em pequenas quantidades; 

• Evitar a casca ou a pele dos alimentos; 

• Tentar comer cerca de 6 a 10 refeições por dia, em pequenas porções. 

Prisão de ventre 

• Beber cerca de 2 litros de líquidos por dia (águas, chá); 

• Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibra; 

• Praticar exercício físico; 

• Utilizar uma maior quantidade de azeite na sua alimentação; 

• Criar hábitos intestinais. 
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Anexo XVI- Suplementos nutricionais orais disponíveis para aquisição na FSB - Nutricia®, Nestlé® e 

FreseniusKabi® 
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Anexo XVII- Resultados da divulgação do projeto online “Semana do doente oncológico- alimentação e 

suplementação” 

 

 

Dia Pessoas alcançadas Reações Comentários Partilhas 
Nº de gostos na página 

durante a semana 

0 (12jul) 3221 114 6 19 

11 

1 (13jul) 2441 60 0 14 

2 (14jul) 567 22 1 5 

3 (15jul) 1372 30 1 8 

4 (16jul) 1258 32 0 6 

5 (17jul) 1044 30 1 7 

6 (18jul) 283 8 0 2 

7 (19jul) 404 21 0 3 
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Anexo XVIII- Cartão de Monitorização da pressão arterial e parâmetros bioquímicos da Farmácia São Bento 
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Anexo XIX – Recomendações gerais sobre o uso de máscara cirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia São Bento 

104 

 

Anexo XX – Folha de controlo da dispensa do medicamento Plaquinol® 
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