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RESUMO 

 

O farmacêutico é fundamental no apoio e sensibilização dos utentes durante a dispensa 

de medicamentos, com relevante importância na adesão à terapêutica e promoção do uso 

racional de medicamentos. 

Durante o estágio na farmácia da Fonte Luminosa tive oportunidade de realizar duas 

atividades que mereceram maior destaque. A primeira esteve relacionada com os testes rápidos 

de antigénio da Covid-19, motivando uma atualização constante sobre as regras e legislação 

que estavam em vigor, para conseguir aconselhar os utentes que se dirigiam diariamente à 

farmácia para serem testados. A segunda atividade consistiu num dia dedicado especificamente 

à de atenção à saúde do utente, onde foi realizada a medição da glicemia e aferição da tensão 

arterial dos participantes, de modo a transmitir orientações, esclarecer possíveis dúvidas, 

controlar os seus parâmetros e criar maior aproximação com os utentes da região. 

Como temas de desenvolvimento foram escolhidos dois projetos. O primeiro consistiu 

na elaboração de um flyer informativo sobre a vacina da gripe (tendo em vista que a época 

inicial de vacinação 2021/2022 coincidiu com o início do estágio), com objetivo de informar e 

estimular a vacinação da população. Devido ao momento pandémico em que decorreu o estágio, 

a saliência do movimento “Vaccine Hesitancy”, e a fácil transmissão de informações pelos 

media - algumas vezes sem fundamento -, nasce a necessidade de reforço pelos profissionais 

de saúde aos utentes, no que diz respeito a segurança e eficácia das vacinas. Sendo possível 

transmitir informações sobre a vacina utilizada nas farmácias comunitárias, os grupos 

prioritários para a vacinação, possíveis efeitos secundários que se podem desenvolver e uma 

breve explicação sobre as diferenças entre a Vacina da Gripe e da Covid-19.  

Já para o projeto II foi desenvolvido no âmbito da educação para a saúde de grávidas e 

lactantes, com o desenvolvimento de um material de apoio aos colaboradores da Farmácia Fonte 

Luminosa, sobre medicamentos e produtos cosméticos passíveis de serem utilizados por estes 

grupos. Baseou-se nas principais exigências desse público, compreendendo a acne, excesso de 

oleosidade e hiperpigmentação, com o intuito de transmitir o porquê de determinados 

componentes serem contraindicados nessa fase, mediante efeitos indesejáveis que possam 

causar. Este projeto, em forma de formação à equipa, permitiu que os colaboradores 

relembrassem conhecimentos além da transmissão de novos, de forma a possibilitar um 

atendimento mais direcionado para esse público-alvo.   
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR 

1. Contextualização do estágio curricular 

1.1. Introdução 

O farmacêutico é fundamental no apoio e sensibilização dos utentes durante a dispensa 

de medicamentos, possui relevada importância na adesão à terapêutica e promoção do uso 

racional de medicamentos. Com o objetivo de validar o meu diploma e poder atuar como 

farmacêutica em Portugal, frequentei diversas Unidade curriculares na FFUP e realizei o meu 

estágio curricular em farmácia comunitária na Farmácia Fonte Luminosa (FFL), situada em 

Matosinhos, no período compreendido entre 01 de setembro de 2021 até 14 de março de 2022.  

A farmácia Fonte Luminosa situa-se na Av. Villagarcia de Arosa nº 1014, sendo muito 

conhecida na região. Possui destaque entre as farmácias da zona pelo seu funcionamento até a 

meia-noite, 365 dias por ano, além de alguns dias estipulados como serviço noturno, com 

funcionamento alargado das 00h as 8h. Conta com utentes fiéis, cativados pelo atendimento e 

disponibilidade da equipa. 

A FFL atua segundo o regime jurídico das farmácias de oficina estabelecido pelo 

Decreto-Lei nº75/2016 de 08 de agosto, contando com a supervisão da Diretora Técnica Drª 

Magda Ferreira, uma Farmacêutica Adjunta e mais 5 funcionários que possuem o grau mínimo 

exigido para sua atuação profissional [1].  

O estágio ocorreu sob supervisão da Diretora Técnica e da farmacêutica adjunta Drª 

Sara Campos. A farmácia é composta por uma equipa de 7 profissionais, com funcionamento 

das 8:30h à 00h de segunda a sexta e de 9h à 00h aos fins de semana e feriados. O meu estágio 

contou com horários rotativos de segunda a sexta, possibilitando conhecer diversos fluxos e 

rotinas na farmácia.  

A tabela 1 resume as principais atividades desenvolvidas durante o estágio. Inicialmente 

o aprendizado consistiu em conhecer a rotina da farmácia e me habituar com os medicamentos 

e produtos, o que foi possível principalmente na receção e organização das encomendas. O 

contato com a dispensa de medicamentos se deu a partir da segunda semana, onde acompanhei 

os atendimentos da equipe ao balcão e comecei a realizar atendimentos supervisionada. Já a 

partir da terceira semana passei a atender de modo autónomo, tendo ajuda sempre que 

necessário. Mediante as situações que surgiam no dia a dia, foi possível efetuar e dar entrada 

em encomendas, regularizar notas de crédito, reclamar produtos, tratar das validades, 

acompanhar a faturação e o processamento do receituário, como conhecer pormenores do 

Sifarma. Além disso, durante os atendimentos foi possível desenvolver algumas habilidades e 
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atividades, com maior destaque para os testes da Covid-19 e um dia de atenção à saúde do 

utente, assim como os projetos que foram desenvolvidos que incluíram uma formação interna 

à equipa. 

 

Tabela 1. Cronograma de atividades desenvolvidas na Farmácia Fonte Luminosa 

Atividades desenvolvidas Set/ 

21 

Out/

21  

Nov/ 

21 

Dez/

21 

Jan/

22 

Fev/

22 

Mar/

22 

Organização da farmácia X       

Encomendas e aprovisionamento X X X X X X  

Contabilidade e gestão  X X X    

Dispensa de medicamentos X X X X X X X 

Atendimento supervisionado ao público X X      

Atendimento autónomo ao público  X X X X X X 

Atividade I    X X   

Atividade II     X X X 

Projeto I  X X X    

Projeto II     X X X 

 

1.2. Gestão da farmácia  

1.2.1. Sistema informático 

O sistema informático que a FFL utiliza é o Sifarma 2000 (SI), desenvolvido pela Glintt, 

o qual apresenta diversas funcionalidades e é utilizado em praticamente todas as atividades da 

farmácia. Sendo a ferramenta responsável pelo auxílio no atendimento ao balcão, o SI torna 

possível obter rapidamente informações como posologia, interações medicamentosas, 

contraindicações, efeitos adversos, recomendação e composição dos medicamentos - tanto 

princípio ativo como excipientes. Inclusive, indica mediante os medicamentos que constam na 

prescrição, se existe alguma interação - fraca, moderada ou grave [2]. 

Durante os atendimentos recorri diversas vezes às funcionalidades do SI, 

principalmente posologia e interações. Também presenciei uma receita em que o sistema 

acusou interação grave, onde foi necessário contactar o médico para assegurar que os 

medicamentos podiam ser dispensados e utilizados em simultâneo. 

1.2.2.  Fornecimento e aquisição de mercadorias 

A aquisição de mercadorias para a FFL dá-se de duas maneiras, a principal é através dos 

distribuidores grossistas e a outra é através dos delegados comerciais que representam os 

diferentes laboratórios. Os principais distribuidores grossistas da FFL são Alliance Healthcare 

S.A., Grupo Cooprofar - Medlog e a Plural – Cooperativa Farmacêutica. Os tipos de 

encomendas são: 
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- Encomenda diária: realizada duas vezes por dia na FFL (até às 13h e até as 20h), é 

uma listagem de artigos criada automaticamente pelo SI mediante as vendas do período anterior. 

Cada produto apresenta um fornecedor preferencial e um stock mínimo e máximo – estipulado 

mediante a frequência de vendas. A encomenda é gerada através da saída do stock, sendo 

destinada ao fornecedor preferencial. 

- Encomenda instantânea: opção mais usual em situações específicas, como 

necessidade de maior quantidade ou produto que não há em stock. Efetuada geralmente durante 

os atendimentos para assegurar que o produto chegue à farmácia. 

- Encomenda direta: realizada por contacto direto com os delegados comerciais dos 

laboratórios. Efetuadas periodicamente, quando há pretensão de repor o stock e/ou necessidade 

de comprar artigos variados do mesmo laboratório. 

- Via verde: esse tipo de encomenda é menos usual. Para efetuá-la é necessária uma 

prescrição médica válida. O mecanismo Via Verde do medicamento é estabelecido por uma 

Comissão Operacional de Acompanhamento, que define os critérios de inclusão de um 

medicamento no presente mecanismo [3]. 

1.2.3. Receção e verificação de encomendas 

Tanto as encomendas diárias como as instantâneas chegam à FFL em dois períodos 

diários, no final da manhã e ao fim da tarde, através de contentores selados e identificados com 

o número do contentor, nome da farmácia, nome do distribuidor, juntamente com a respetiva 

fatura. 

O processo da receção, no SI, inicia pela identificação do fornecedor, número da fatura, 

o seu valor e número de unidades. A seguir todas as unidades são conferidas uma a uma, 

primeiro o estado da embalagem, em seguida efetua-se a leitura do código nacional do produto 

(CNP) ou código de barras, confere-se o prazo de validade (PV) que consta em stock e o do 

produto, deixando registada a validade mais curta. Outro parâmetro observado é o preço 

impresso na cartonagem (PIC), que também deve corresponder ao PVP indicado na fatura.  

Ao finalizar a conferência dos produtos, verifica-se se as unidades recebidas 

correspondem às especificadas na fatura e o PVF de cada artigo é ajustado no SI de acordo com 

a fatura, seguindo para aprovação da encomenda. Na sequência, é aberta uma relação de artigos 

que faltaram, os quais são transferidos para uma lista – Esgotados – e a falta desses artigos é 

comunicada ao CEFAR. 

Essa etapa é de extrema importância, pois é quando nos deparamos com situações que 

precisam ser corrigidas, como PV curto, produtos faturados e não enviados ou enviados por 

engano, PICs alterados. Esse setor foi importante para conhecer os produtos disponíveis no 
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mercado, iniciar meu contacto com os laboratórios existentes, princípios ativos e nomes 

comerciais dos produtos. 

1.2.4.  Armazenamento de produtos 

Durante o armazenamento é essencial o controlo da temperatura e humidade tanto do 

ambiente como do frigorífico. Os produtos de frio precisam estar armazenados entre 2ºC e 7ºC, 

sendo a temperatura a variante mais importante para garantir a sua estabilidade. Já no ambiente 

a variante com maior relevância de quantificação é a humidade, a qual não pode ser superior a 

60%. O controle dessas variantes é realizado semanalmente, com a extração de um mapa de 

temperatura e humidade que posteriormente fica armazenado na farmácia. 

O cuidado no armazenamento é uma tarefa diária da farmácia, onde toda a equipa 

atua, visto que recebemos encomendas todos os dias, e também realizamos reposição várias 

vezes ao longo do dia. Durante o estágio foi essencial colaborar com a arrumação de maneira 

a agilizar o tempo útil de trabalho. 

1.2.5.  Devoluções 

Diversas situações podem ocorrer e acarretar a devolução de produtos, como 

embalagem danificada, PV expirado, artigos com ordem de retirada pelo laboratório ou 

INFARMED. 

O processo de devolução é feito no SI, onde consta o CNP, dados da fatura 

correspondente e motivo da devolução. A resolução das devoluções pode ocorrer de duas 

maneiras: emissão de uma nota de crédito ou devolução de novo produto que supra o PVP do 

anterior. Caso a devolução não seja aceite, retorna à farmácia com uma justificativa. 

Tive a oportunidade de realizar algumas devoluções aos fornecedores, motivadas 

maioritariamente por embalagem danificada. Também consegui regularizar algumas notas de 

crédito tanto dos armazenistas quanto dos fornecedores diretos, os quais maioritariamente 

faziam a compensação em produtos.  

1.2.6.  Controlo do prazo de validade 

O controlo do PV é essencial tanto para a farmácia como para o utente, através dele 

evitam-se erros na dispensa de algum medicamento com PV expirado ou próximo do limite, 

além de evitar prejuízos para a farmácia caso expire algum PV após o limite determinado para 

devolução ao fornecedor. 

Mensalmente é extraída uma listagem do SI com as validades dos próximos 2 meses. 

Além disso também se extrai uma listagem com as validades dos próximos 6 meses, onde se 

separam artigos que podem ser vendidos com promoção – exceto medicamentos, de maneira a 
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escoá-los num tempo útil de utilização, como por exemplo, artigos de dermocosmética, 

puericultura, higiene básica e higiene oral, suplementos, produtos capilares e outros. 

A etapa inicial do controlo do PV é quando damos entrada nas encomendas, por ali 

registamos sempre a data de validade mais curta, se for a do produto que chegou, alteramos, 

senão mantemos a data no SI que representa o artigo com menor validade que já consta no 

stock da farmácia. Tive oportunidade de emitir a listagem de validades e ajudar na conferência 

dos artigos, além de estar muito atenta nesse parâmetro quando realizei receção de 

encomendas. 

1.3. Dispensa de medicamentos 

Medicamento é toda substância ou associação de substâncias utilizadas em seres 

humanos, com propriedades preventivas e/ou curativas, tanto de sintomas como de doenças, 

podendo ser utilizada para fins de diagnóstico médico, ou para exercer ação metabólica, 

farmacológica ou imunológica de modo a modificar, corrigir ou restaurar funções fisiológicas, 

conforme descrito no Decreto-Lei nº176/2006. Possui duas classificações quanto à sua 

dispensa: medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) [4]. 

1.3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Para que um medicamento seja sujeito a RM, é necessário que preencha pelo menos 

uma das seguintes condições: ter como destino administração por via parentérica; conter dentro 

da formulação substâncias que apresentem atividade ou reações adversas que necessitem de um 

maior aprofundamento; possa caracterizar um risco ao utente, seja direta ou indiretamente, caso 

seja utilizado sem vigilância médica, mesmo que para o fim especificado; possa caracterizar 

um risco ao utente, direta ou indiretamente, se utilizado frequentemente e em quantidade 

considerável para um fim diferente do qual se destina [4]. 

1.3.1.1. Prescrição médica 

A utilização de medicamentos, tanto durante a prescrição médica como no ato da 

dispensa, deve ser realizada considerando os princípios do uso racional de medicamentos e 

respeitando as legislações aplicáveis. A prescrição de medicamentos é feita preferencialmente 

por via eletrónica, quando não é possível, realiza-se por via manual, conforme o especificado 

no Decreto-Lei. A prescrição eletrônica aumenta a segurança no processo de prescrição e 

dispensa, facilita a comunicação entre os profissionais de saúde e agiliza os processos [4, 5]. 

As prescrições são divididas em 3 tipos: 

A prescrição eletrónica desmaterializada é emitida através do Ministério da Saúde e o 

utente recebe os dados via SMS e/ou via correio eletrónico [5]. 
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A prescrição eletrónica materializada apresenta-se impressa, com validade de 30 dias a 

partir da data de emissão. Para tratamentos de longa duração pode ser renovável com validade 

máxima de 6 meses, contendo 3 vias. O limite de embalagens por receita são 4 distintas ou 2 

do mesmo medicamento. Caso seja um medicamento com embalagem unitária, podem ser 

prescritas 4 embalagens do mesmo ou até 12 embalagens em medicamentos de uso prolongado, 

dividido pelas 3 vias, com máximo de 4 unidades por via [5].  

Vale destacar que para o tratamento de algumas patologias (psoríase em placas, artrite 

idiopática juvenil poliarticular, espondilite anquilosante, artrite psoriática, e artrite reumatóide) 

a prescrição é exclusivamente em receita materializada, ou manual desde que conste a portaria. 

Já a prescrição de câmaras expansoras é exclusivamente via prescrição eletrónica [5]. 

A prescrição manual é aceite em situações específicas como prescrição ao domicílio, 

falência informática, inadaptação do prescritor confirmada e aprovada pela Ordem Profissional, 

ou prescrição de até 40 receitas no mês. São receitas que não podem ter rasuras, canetas em 

diferentes cores ou caligrafias diferentes, pois nesses casos o Estado não paga a 

comparticipação. Possui validade de 30 dias, podendo ser prescritas até 4 embalagens de 

medicamentos distintos, 2 embalagens do mesmo medicamento, ou 4 unidades de um mesmo 

medicamento em caso de medicamento unitário, desde que o total da receita não ultrapasse 4 

embalagens [5]. 

1.3.1.2. Regras de prescrição 

Os prescritores devem respeitar algumas condições como prescrever todos os 

medicamentos pelo nome da substância ativa ou pela Denominação Comum Internacional 

(DCI), também é necessário especificar a dosagem, forma farmacêutica, tamanho da 

embalagem e a posologia [5]. 

Existem exceções em que a prescrição pode ser pelo nome comercial do medicamento 

ou pelo titular de AIM, no caso de medicamentos de marca que não apresentem similares, 

medicamentos que não disponham de qualquer medicamento genérico comparticipado, ou 

ainda, medicamentos prescritos apenas para determinadas indicações terapêuticas, devido a 

razões de propriedade industrial [5]. 

1.3.1.3. Regime de comparticipação e subsistemas de saúde 

O sistema de comparticipação dos medicamentos pelo Estado visa obter maior valor e 

equidade entre os cidadãos. Com objetivo de melhorar o acesso a todos que precisem deles - 

principalmente pessoas com recursos econômicos mais escassos -, e, promover a generalização 

do uso de medicamento genérico - visto ter a sua eficácia e segurança comprovadas -, desse 

modo o Estado Português assegura o pagamento de parte do seu valor [6]. 
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A realização da comparticipação pelo Estado nos preços dos medicamentos é baseada 

num sistema de escalões, definidos pelo grupo ou subgrupo farmacoterapêutico a que o 

medicamento pertença: escalão A com 90% de comparticipação; escalão B com 69% de 

comparticipação; escalão C com 37% de comparticipação; escalão D com 15% de 

comparticipação [7].  

Dentro da comparticipação também há um regime especial, que pode variar mediante a 

patologia existente ou a um grupo especial de utentes, como exemplo de pensionistas que 

possuem um direito de comparticipação maior. Já quanto a patologias pode-se considerar o 

diabetes, pacientes ostomizados, Parkinson, lúpus, doenças autoimunes, entre outras, podendo 

o custo do medicamento chegar a ser suportado inteiramente pelo Estado [6]. 

Além da comparticipação do SNS, alguns utentes têm direito a uma comparticipação 

complementar devido algum seguro de saúde que possuam, como o SAMS (Serviço de 

Assistência Médico-Social) e APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 

Castelo). 

1.3.1.4. Faturação e processamento de receituário 

 Durante a dispensa dos medicamentos, as receitas aviadas devem estar corretamente 

validadas pelo SI, para ser possível o reembolso da comparticipação à farmácia [8].  

Na dispensa de receitas eletrónicas, o processo de validação é automático pelo SI. Já nas 

receitas manuais e na comparticipação pelos subsistemas de saúde, o SI imprime no verso da 

receita um documento para a faturação, onde contém todos os dados da farmácia, número do 

lote e a respetiva ordem a que pertence, identificação dos medicamentos e quantidades aviadas, 

o montante final que foi faturado e o quanto corresponde a comparticipação de alguma entidade 

[8].  

Todas as receitas manuais e de subsistemas de saúde são armazenadas e conferidas 

duplamente, para no fim do mês serem enviadas com a faturação. A primeira conferência ocorre 

pelo profissional no ato da dispensa e a segunda por um dos farmacêuticos. Quando é detetado 

algum erro durante o aviamento é necessário entrar em contato com o médico ou utente, para 

que a situação pontual seja corrigida. 

No último dia do mês o farmacêutico tem a responsabilidade de realizar a faturação para 

posteriormente enviar a documentação ao Centro de Conferências de Fatura, se receitas 

comparticipadas pelo SNS, ou para a ANF no caso de entidades complementares.  

Inicia-se a faturação com o fecho dos lotes de cada entidade individualmente, durante o 

processo é impresso o Verbete de Identificação do Lote que deve levar o carimbo da farmácia 

(o verbete vai ao redor de cada lote contendo o máximo de 30 receitas), na sequência imprime-
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se o Resumo de Lotes, seguido da emissão da Fatura, que é carimbada e assinada pelo 

farmacêutico responsável. No que diz respeito à faturação do SNS ainda é impressa a Guia CTT 

Expresso para que a documentação possa ser recolhida e como último passo temos o envio do 

receituário eletronicamente. 

1.3.2.  Medicamentos não sujeitos a receita médica 

São medicamentos utilizados no tratamento de situações leves a moderadas, as quais 

estão estabelecidas no Despacho nº 17690/2007 de 23 de julho, o seu uso em geral caracteriza 

a automedicação e deve ser feito de forma responsável. Medicamentos que sejam à base de 

plantas e medicamentos homeopáticos, maioritariamente são considerados MNSRM [4, 9]. 

Os MNSRM na sua grande maioria não são comparticipados pelo Estado. Como 

característica dos MNSRM não comparticipados, destaca-se o PVP não marcado na 

embalagem, deixando como responsabilidade de cada estabelecimento estipular a sua margem 

de lucro e PVP. Os mesmos também podem ser objeto de publicidade, desde que sigam 

informações estipuladas pela legislação [4]. 

Durante os atendimentos notei a elevada procura pelo aconselhamento farmacêutico 

anteriormente à procura de um médico. Os utentes desejam o alívio dos seus sintomas de 

ligeiros a moderados, sendo necessário um amplo conhecimento farmacológico para realizar 

uma correta indicação – quando aplicável. Diversos utentes vão à farmácia por confiarem na 

equipa e no seu aconselhamento, situação em que tive dificuldade inicialmente, tanto por ainda 

não conhecer os medicamentos presentes no mercado, como por não ter segurança em qual a 

melhor indicação para a sintomatologia descrita pelo utente. Desse modo, a maioria desses 

atendimentos foi realizada com suporte de algum membro da equipa, o que me fez entender 

diferentes abordagens, aumentar o meu conhecimento sobre os medicamentos 

comercializados, além de melhorar minha própria abordagem com o utente para desenvolver 

o raciocínio de um bom aconselhamento. 

1.3.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos são regulamentados pelo Decreto-

Lei nº15/93. Atuam diretamente no sistema nervoso central, podendo ser estimulantes ou 

depressores, seja em doenças oncológicas, na psiquiatria, para analgesia, entre outras [10].   

São medicamentos que necessitam de maior controle no ato da dispensa, sendo 

obrigatório uma receita que possua número de prescrição válido (desmaterializada, 

materializada ou manual), não podendo ser dispensado sem receita. A recolha de alguns dados 

do utente é essencial, como endereço e nome, além da identificação de quem está levantando o 

medicamento, dados que ficam armazenados no SI. No final do atendimento é impresso um 
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talão de controle dos psicotrópicos, sendo posteriormente armazenado pela farmácia, por um 

período de 3 anos [5, 11, 12]. 

Mensalmente envia-se ao INFARMED uma listagem com todas as receitas que foram 

aviadas na farmácia, até o dia 8 do mês seguinte, incluindo cópias das receitas manuais [11]. 

1.3.4. Medicamentos genéricos 

Os medicamentos genéricos (MG) possuem obrigatoriamente a mesma forma 

farmacêutica, mesma composição quanti e qualitativa em substâncias ativas e igual 

bioequivalência com o medicamento de referência, cuja comprovação é determinada através de 

estudos de biodisponibilidade [4]. Dentre as suas vantagens podemos destacar uma maior 

efetividade da substância ativa e maior conhecimento do seu perfil de segurança, visto ser 

comercializada há anos, com mesma eficácia e segurança do medicamento de referência [13]. 

São possíveis de comercialização geralmente passados 10 anos da autorização de 

introdução no mercado do medicamento de referência, sendo identificados pelo nome, 

dosagem, forma farmacêutica e pela sigla MG, a qual facilita a sua identificação [4].  

1.4. Dispensa de outros produtos 

1.4.1. Dispositivos médicos 

Dispositivos médicos são qualquer aparelho, instrumento, software, equipamento, artigo 

ou material utilizado em combinação ou isoladamente, que possua um efeito esperado no corpo 

humano o qual não é alcançado através de meios metabólicos, imunológicos ou farmacológicos, 

podendo receber apenas apoio dos meios citados. Possuem como finalidade diagnosticar, 

prevenir, controlar, tratar ou atenuar alguma patologia [14, 15]. 

Podem ser divididos em classes mediante o potencial risco ou incidente que podem 

ocorrer referente a sua utilização. São de Classe I – baixo risco, Classe IIa – baixo médio risco, 

Classe IIb – alto médio risco e Classe III – alto risco [14, 15].  

Tive contato com a dispensa de dispositivos médicos diariamente, com maior destaque 

para acessórios ortopédicos, produtos para pacientes ostomizados e devido à pandemia da 

COVID-19 tivemos muita procura de máscaras – cirúrgicas, FFP2 e similares - e luvas. 

1.4.2. Produtos de uso veterinário 

Produtos de uso veterinário são substâncias ou mistura de substâncias que não tenham 

indicações profiláticas ou terapêuticas, destinados: ao ambiente dos animais, diagnóstico 

médico-veterinário e/ou promover o bem-estar e higiene dos mesmos [16]. Já o medicamento 

de uso veterinário é qualquer substância ou suas associações, que tenha como objetivo: a 

eutanásia, o diagnóstico médico, propriedade preventiva ou curativa, ou, que possua ação 

metabólica, farmacológica ou imunológica [17]. Tanto os produtos de uso veterinário como os 
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medicamentos de uso veterinário são regulamentados pela Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV). 

1.4.3.  Produtos fitoterapêuticos  

Esses produtos englobam medicamentos à base de plantas. Considera-se qualquer 

medicamento que possua substâncias ativas derivadas das plantas, preparações que sejam à base 

de plantas ou substâncias derivadas de plantas que façam associação com alguma preparação 

derivada de plantas também [4]. 

Este género de produto tem considerável procura pelos utentes. Com maior destaque 

para produtos que auxiliem no sono sem causar dependência, pois nota-se que muitas pessoas 

acham que por serem naturais são medicamentos inofensivos. Desse modo, durante os 

atendimentos também foi possível esclarecer à alguns utentes que mesmo sendo naturais há 

uma margem de segurança, podendo interagir com algum medicamento ou alimento ou causar 

efeitos adversos. 

1.4.4. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são classificados como um género alimentício, com o 

objetivo de suplementação e/ou complementação de um regime alimentar considerado normal, 

são constituídos como fontes concentradas de determinados nutrientes ou substâncias que 

possuam efeito fisiológico ou nutricional, sendo comercializados em diversas formas 

farmacêuticas e de acordo com o Decreto-Lei nº 136/2003 [18]. A DGAV é o organismo com 

responsabilidade de avaliar, definir e executar as políticas da segurança alimentar. Sendo assim, 

é a entidade responsável por avaliar as notificações de novos suplementos, antes de serem 

colocados no mercado [19]. 

O volume de suplementos alimentares dispensados da FFL é alto, seja por RM, uso 

habitual ou pelo pedido de aconselhamento dos utentes para a equipe da farmácia. Com grande 

destaque temos os multivitamínicos, suplementos que auxiliem no desenvolvimento cognitivo, 

e, melhora da fadiga física e mental. Também é considerável a procura por suplementos que 

auxiliem na parte de ossos e articulações, sendo esses em grande maioria prescritos pelos 

médicos   

1.4.5.  Produtos cosméticos 

Ainda podemos destacar os produtos dermocosméticos, de higiene oral, capilares, 

cuidados íntimos, entre outros, os quais são considerados produtos cosméticos pelo Decreto-

Lei nº189/2008. Sendo definidos por qualquer preparação ou substância com a finalidade de 

contato direto junto a superfície corporal humana, com objetivo de proteger, limpar, modificar 

o aspeto, perfumar ou corrigir odores corporais [20]. 
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1.5. Serviços farmacêuticos 

Com intuito de atender melhor a necessidade dos clientes e não ser apenas um local para 

dispensa de medicamentos, a FFL conta com alguns serviços farmacêuticos, visando auxiliar a 

promoção do bem-estar e saúde dos utentes, como autorizado no Decreto-Lei nº 307/2007 de 

31 de agosto [21]. 

1.5.1.  Parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Na FFL é possível aferir a tensão arterial e IMC numa máquina de livre acesso aos 

clientes. Além disso, também se realiza a medição de parâmetros de glicemia capilar, colesterol 

total e tensão arterial em gabinete, por um dos profissionais da farmácia, de forma a preservar 

a privacidade do utente. 

Durante o estágio pude acompanhar e auxiliar vários utentes na aferição da tensão 

arterial, orientado sobre a necessidade, ou não, de contatar o médico mediante os valores. 

Também consegui realizar testes de glicemia capilar e colesterol total. Destacando que o 

controlo desses parâmetros é importante para monitorizar o estado de saúde e a eficácia 

farmacológica do tratamento de cada utente. 

1.5.2. Podologia, nutrição e avaliação capilar 

Esses serviços são disponibilizados na FFL em parceria com outros profissionais e 

empresas, como a Farmodiética com a linha Advancis Capilar e/ou Easyslim. Com o objetivo 

de oferecer um atendimento personalizado, a FFL criou um cronograma onde intercala os dias 

em que esses serviços são realizados, mediante a procura pode ocorrer de uma a quatro vezes 

por mês, sendo mais comum semanalmente ou quinzenalmente. 

1.6. Valormed 

A Valormed é uma sociedade que foi instituída em 1999, sem fins lucrativos, a qual 

possui como responsabilidade a gestão dos medicamentos que não são mais utilizados, 

juntamente com os resíduos de embalagens vazias através do SIGREM, abrangendo 

embalagens e medicamentos de uso humano, veterinário e produtos veterinários destinados a 

animais domésticos que são usualmente vendidos nas farmácias [22]. 

Os medicamentos e as embalagens são entregues pelos utentes na FFL, à posteriori são 

depositados nos contentores, que quando cheios são recolhidos pelos distribuidores (Alliance 

ou Cooprofar) e encaminhados para a entidade responsável pelo seu tratamento final.  

A existência dessa sociedade é de extrema importância para o controlo e tratamento 

desses resíduos de medicamentos, visto que garantem a sua recolha e tratamento seguro, 

evitando a contaminação ambiental e agindo assim na proteção da saúde pública. Nota-se que 

há utentes fiéis a essa missão, são muitos os que deixam as embalagens na farmácia 
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diariamente, além de alguns que armazenam em casa a longo prazo e nos entregam em grande 

quantidade. 

 

2. Atividades desenvolvidas 

Atividade I – Testes Rápidos de Antigénio Covid-19 

1. Contextualização 

Durante o estágio houve um aumento da procura de testes para a Covid-19, resultante 

da declaração do Estado de Calamidade para o território nacional continental como estabelecido 

na Resolução do Conselho de Ministros nº. 157/2021, que determina obrigatoriedade de 

apresentação de testes negativos para visitar lares ou pacientes em estabelecimentos de saúde, 

entrar em discotecas e bares, participar em grandes eventos e medidas mais restritas para as 

companhias aéreas [23]. Além disso, entre 10 e 21 de janeiro de 2022 tornou-se obrigatório a 

testagem dos trabalhadores das pré-escolas, amas, creches e centros de atividades ao ar livre, 

facto que auxiliou no aumento da realização de testes rápidos de antigénio para a Covid-19 

(TRAG) na FFL, devido à praticidade e rapidez dos mesmos [24]. 

Por estes fatores, tornou-se necessário um maior auxílio dos funcionários no que 

concerne o esclarecimento de dúvidas aos utentes, indicações de como proceder mediante o 

resultado, realização e registo dos TRAGs no SI, onde como estagiária foi possível participar 

ativamente nesse processo. 

2. Desenvolvimento 

Após a COVID-19 ser reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), adotaram-se diversas medidas de modo a conter a propagação pelo SARS-CoV-2, entre 

elas a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 definida pela Direção Geral de Saúde 

(DGS), a qual tem como objetivo diagnosticar pessoas sintomáticas e rastrear a infeção em 

locais de risco [25]. 

A partir de novembro/2021 tornou-se importante intensificar a testagem para deteção 

do SARS-CoV-2, de modo a reforçar o controlo da pandemia COVID-19. Assim sendo, o 

Estado estabeleceu a comparticipação de no máximo 4 testes mensais por utente, sendo 

posteriormente alterado para um máximo de 6 testes até 31 de dezembro de 2021, regressando 

à situação anterior de 4 mensais a partir de janeiro/2022 [26, 27]. Além disso, devido à evolução 

positiva da pandemia em Portugal, a partir de março/2022 o limite de testes comparticipados 

passou para 2 testes mensais por utente [28]. 
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Em Portugal são disponibilizados 4 tipos de testes para SARS-CoV-2: Testes 

serológicos, Autotestes, Testes Rápidos de Antigénio de uso profissional (TRAg) e Testes 

Moleculares de Amplificação de Ácidos Nucleicos (TAAN) [29]. 

Entre eles, os testes serológicos são usados para avaliar a resposta imunológica pela 

deteção de anticorpos adquiridos pela infeção por SARS-CoV-2; já os autotestes servem para 

complementar os restantes testes laboratoriais, possuem baixa complexidade de execução com 

especificidade ≥ 97% e sensibilidade ≥ 80% [29]. 

Os TAAN são os testes considerados de referência, considerados ´gold-standard´ tanto 

para rastreio como para diagnóstico da infeção. Incluem os testes de RT-PCR (Real Time 

Polymerase Chain Reaction) convencionais e os testes de amplificação de ácidos nucleicos. 

Geralmente obtendo-se resultados 24 horas após a coleta [29]. 

Os TRAG são maioritariamente imunocromatográficos e detetam proteínas específicas 

produzidas pelo vírus que se replica no trato respiratório, sendo alcançada uma maior 

sensibilidade quando realizados em indivíduos sintomáticos e numa fase inicial da infeção, 

período em que a carga viral se encontra elevada [25, 29]. Os de uso profissional possuem 

especificidade igual ou superior a 97% e sensibilidade igual ou superior a 90%, com obtenção 

de resultados após 15-30 minutos da realização [29]. A FFL contou com a utilização dos testes 

rápidos de dois laboratórios distintos, ambos possuíam permissão para emissão de Certificado 

Digital COVID da UE, sendo eles: Labnovation Technologies Inc., com sensibilidade de 97,2% 

e especificidade de 98,4% e Acon Laboratories, Inc., com sensibilidade de 97,1% e 

especificidade de 99,5% [30]. 

Antes da realização do teste é imprescindível verificar a elegibilidade do utente ao 

direito de comparticipação, procedimento realizado online diretamente no SI, além do 

recolhimento da declaração de honra do utente e do consentimento informado. Após a 

realização do teste é essencial notificar o resultado ao SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica), num prazo máximo de 12 horas [31, 32].  

3. Conclusão 

Na época de maior procura das testagens, foram realizados mais de 5200 TRAGs, que 

foram registados no modo de atendimento do novo SI, o que proporcionou um contacto com 

essa versão do sistema, visto que no dia a dia da farmácia era habitual utilizarem o SI 2000. 

Devido ao contexto pandémico de um vírus transmitido por aerossóis, medidas de 

segurança pessoal foram necessárias para realização dos testes sendo possível aprender mais 

sobre a utilização correta de alguns equipamentos de proteção individual (EPIs). 



 

 

14 
 

No momento inicial de abordagem aos utentes foi necessário perceber o contexto a qual 

o mesmo pertencia (direito de comparticipação ou não) e posteriormente, mediante o resultado 

obtido desenvolver uma boa comunicação, de modo a passar orientações claras e precisas, assim 

como estar a disposição para dúvidas e preocupações por parte dos utentes. Salientando que 

enquanto profissional de saúde, é extremamente necessário permanecer atualizada para ser 

referência e saber transmitir aos utentes as atuais informações.  

Atividade II – Dia de atenção à saúde 

1. Contextualização 

Este trabalho foi motivado devido à alta prevalência de diabetes e hipertensão em 

Portugal, baseado em dados concretos e principalmente na elevada dispensa destes 

medicamentos na FFL. Com objetivo de ficar mais próxima dos utentes e possibilitar aos 

mesmos um dia de maior atenção farmacêutica, através da realização de testes rápidos para 

avaliar os parâmetros das patologias citadas. 

O dia escolhido foi 23 de fevereiro, das 09:30h às 18:00h. A divulgação ocorreu através 

da publicação de um Flyer (Anexo 2) nas redes sociais da FFL e também com o mesmo anexado 

nos balcões da farmácia. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Diabetes Mellitus 

De entre os tipos de diabetes temos maior destaque para: diabetes tipo I, caracterizado 

por pouca ou nenhuma produção de insulina, devido à destruição ou mau funcionamento das 

células beta do pâncreas, geralmente devido a reação autoimune; e diabetes tipo II, define-se 

pela produção insuficiente de insulina ou por uma resistência do organismo em utilizar a mesma 

[33, 34]. 

Em Portugal e no mundo há uma considerável prevalência de Diabetes Mellitus, 

crescente, e significativamente maior em homens de todas as faixas etárias quando em 

comparação às mulheres [35].Os dados em Portugal são divulgados a cada três anos e na última 

década registou-se um crescimento de 16,3% na prevalência de diabetes juntamente com o 

aumento da sua incidência, onde nos anos de 2016, 2017 e 2018 a incidência registada foi de 

54072, 57261 e 62197 respetivamente (o que pode estar relacionado com o envelhecimento da 

população portuguesa). Isto justifica a alta dispensa de medicamentos e um alto custo referente 

a estes doentes para o estado, visto que em 2018 esse custo equivaleu em média a 8% das 

despesas de saúde do Estado, correspondendo a 1588 milhões de euros [35].  

A presença de diabetes está associada com a redução da expectativa de vida, morbilidade 

significativa devido a complicações micro e macro vasculares [36]. Sendo a hiperglicemia um 
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fator contribuinte para o aumento do risco de doenças cardiovasculares, tanto em diabéticos 

como em não diabéticos, devido à glicação e peroxidação de proteínas, responsáveis pela causa 

de danos arteriais [37]. 

Dentro da classe terapêutica destinada ao controlo de diabetes temos as insulinas e os 

antidiabéticos orais, sendo o segundo grupo o mais dispensado. Considerando as insulinas, o 

mais habitual são as insulinas de ação lenta e seus análogos, as quais possuem absorção lenta 

após administração que demoram algum um tempo até ao início de ação e que conseguem 

manter a sua atividade por um tempo prolongado [35, 38, 39]. De entre os antidiabéticos orais 

com maior volume de dispensa são os inibidores da dipeptil peptidase-4, estes inibidores da 

DPP-4 aumentam as incretinas GLP-1 e GIP endógeno aumentando consequentemente as suas 

atividades e regulação do metabolismo da glicose [40]. 

O diagnóstico e acompanhamento dos utentes com esta patologia é muito importante 

devido às complicações que possam ocorrer originado pelo elevado nível de glicose no sangue, 

destacando-se a retinopatia, neuropatia, nefropatia e complicações no sistema vascular, 

podendo inclusive ser fatal [41, 42]. 

A tabela a seguir foi utilizada como parâmetro dos valores de referência de glicemia 

capilar durante os atendimentos: 

Tabela 2: Valores de referência de glicemia (mg/dl) [43, 44] 

 Hipoglicemia Normal Pré-diabetes Diabetes 

Jejum < 70 70 – 100 100– 126 > 126 

2h após refeição < 70 70 – 140 140– 200 > 200 

 

2.2  Hipertensão arterial 

A pressão arterial pode ser caracterizada pela força ou pressão contra a parede das artérias 

produzida pelo fluxo sanguíneo, fazendo aumentar o bater do coração - pressão arterial sistólica 

- e diminui quando o mesmo se encontra em repouso - pressão arterial diastólica [45]. A 

hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável para morbilidade e mortalidade em 

todo o mundo. A base para este diagnóstico é a medição das tensões, primeiro passo antes de 

iniciar ou descartar investigações dispendiosas ou intervenções a longo prazo, onde se 

consideram indivíduos que apresentem pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg e/ou pressão 

arterial sistólica ≥ 140 mmHg [46, 47]. 

Segundo a Guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2018, a população 

mundial apresenta uma prevalência de hipertensão entre 30-45%, valor consistente em todo o 

mundo, independentemente do rendimento do país. Nas pessoas com idade acima dos 60 anos 
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a prevalência é superior a 60%. Além disso, estimativas indicam um aumento no número de 

hipertensos de 15-20% até 2025 [48]. Além disso em média 50% dos hipertensos apresentam 

pelo menos um entre os diversos fatores de risco cardiovascular adicionais, como diabetes, 

colesterol e triglicerídeos elevados, obesidade, hiperuricemia, além de hábitos de vida pouco 

saudáveis (tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo), os quais são necessários acompanhar 

e controlar. A presença de um ou mais desses fatores aumenta o risco de doenças renais, 

coronárias e cerebrovasculares nos hipertensos [49]. 

Modificações no estilo de vida podem retardar ou prevenir o aparecimento da pressão 

arterial elevada, além de potencializar os efeitos de tratamentos anti-hipertensivos. Dentro 

destas mudanças destacam-se a redução do consumo de sal, redução da exposição a baixas 

temperaturas e a poluição, bem como o consumo de uma dieta e bebidas saudáveis, moderação 

no consumo de álcool, parar de fumar, atividades físicas regulares, entre outros [49]. 

Quando há necessidade de tratamento farmacológico destacam-se 5 classes de 

medicamentos: diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), 

antagonistas dos recetores da angiotensina (ARA) e inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (iECA), determinados mediante as contraindicações possíveis e absolutas. Com 

maior destaque para os iECA e ARA [48]. 

A hipertensão é classificada em 3 graus, porém para a execução do trabalho, bastava 

saber os limites dos valores normais, como descrito na tabela a seguir:    

Tabela 3: Valores de referência para Pressão Arterial (mmHg) [48] 

 Sistólica Diastólica 

Normal < 140 < 90 

Hipertensão > 140 > 90 

 

     3. Conclusão 

Nesta atividade foi realizada a intervenção proposta, na qual foram abordados 26 

indivíduos. Observou-se uma boa receção dos utentes, mesmo com a farmácia dispondo de um 

equipamento para realizar auto medição da tensão, alguns utentes – principalmente os mais 

idosos – deram preferência pela avaliação com o profissional. Apesar de toda intervenção 

tecnológica no serviço, o cuidado e toque humano foram tidos como preferenciais, assim como 

toda orientação realizada face aos valores obtidos. 

Em relação aos utentes que obtiveram valor de tensão e glicemia dentro dos parâmetros 

de normalidade, foram reforçados hábitos de vida saudáveis, que auxiliam na manutenção da 

saúde e de patologias. Já aos utentes que obtiveram valores fora do padrão de normalidade, 

mediante conversa informal e muitas vezes por iniciativa dos mesmos, tornou-se possível saber 
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se tinham conhecimento de alguma doença de base. Nestes casos, como o intuito da intervenção 

não foi diagnosticar e sim promover um dia de atenção à saúde, os mesmos foram orientados a 

acompanhar o parâmetro em questão nos próximos dias e se os valores se mantivessem 

alterados, foi dada a sugestão de procurarem o seu médico de família para acompanhamento. 

 

PARTE II – TEMAS DE DESENVOLVIMENTO 

Projeto I – Folheto informativo sobre a Vacina da Gripe 

1. Enquadramento teórico 

A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública, a qual contribui para 

diminuição dos índices de morbilidade e mortalidade de doenças infeciosas, protege 

diretamente os indivíduos vacinados e quando há uma alta cobertura vacinal protege 

indiretamente os indivíduos que ainda permanecem suscetíveis, visto que diminui o risco de 

infeção entre estes [50].  

Os programas de vacinação são creditados com a erradicação da poliomielite nas 

Américas e da varíola a nível mundial, além da Organização Mundial da Saúde estimar que 

atualmente a imunização ajude na prevenção de 2 a 3 milhões de mortes anuais que seriam 

resultantes de doenças como o tétano, difteria, sarampo e gripe [50]. Após receber uma vacina 

o sistema imunológico cria uma resposta com a produção de anticorpos, de modo a agir com as 

defesas naturais do seu corpo [51].  

Geralmente a tomada de decisão sobre as vacinas varia de acordo com o contexto 

sociocultural, circunstâncias sociais, fatores políticos e experiência pessoal. Nos dias atuais 

ainda existem pessoas hesitantes à vacinação, facto preocupante visto que são relatados surtos 

recentes de algumas doenças imuno preveníveis, como sarampo e tosse convulsiva, os quais 

estão diretamente ligados a comunidades subvacinadas ou não vacinadas [50, 52].  

2. História da vacinação 

Ao longo da história doenças virais infeciosas emergentes e reemergentes ameaçaram a 

humanidade, devido a influência de fatores como elevada mobilidade de pessoas, tendência 

demográfica e alta urbanização, mudanças ambientais, grandes aglomerações. Sendo situações 

que aceleram o surgimento e a disseminação de vírus entre animais, podendo resultar em 

ameaças humanas [53]. 

Entre os séculos XVII e XVIII a Europa sofreu com a epidemia da varíola, o que 

desencadeou empenho para conter a doença, nascendo a prática da “Variolação”, a qual 

consistia no contacto direto entre uma lesão provocada na pele de um indivíduo com o material 
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da lesão da varíola, de modo a transmitir proteção contra a doença, o que resultou em evidências 

iniciais sobre a funcionalidade da imunização [54, 55].  

No final do século XIX descobriu-se que bactérias mortas por tratamentos químicos ou 

térmicos poderiam manter a sua imunogenicidade, sendo o período de criação das primeiras 

vacinas inativadas. A vacina contra febre tifóide foi o principal destaque da época, seguido da 

vacina contra cólera, difteria, hepatite A [56]. 

Em meados do século XX ocorreu um maior desenvolvimento das vacinas, o qual foi 

possível graças a avanços científicos que permitiram o conhecimento empírico ser sucedido por 

estudos baseados em evidências, como o avanço da imunologia na distinção entre proteção 

mediada por anticorpos e a mediada por linfócitos, assim como, pela seleção de mutantes em 

cultura celular [56].  

Pasteur e seus colaboradores foram os responsáveis por clarificar a ideia de atenuação 

da virulência, ressaltando a sua utilidade. Inicialmente com Pasteurella multocida, seguido pelo 

Bacillus anthracis. Posteriormente Calmette e Guérin conseguiram cultivar um agente 

patogénico in vitro (a bactéria da tuberculose bovina num meio artificial), de modo a obter uma 

estirpe atenuada contra a tuberculose humana. Ainda mais tarde no século XX, Sellards e 

Laigret atenuaram o vírus da febre amarela em camundongos, sucedidos por Theiler e Smith 

que o atenuaram em embriões de galinha [55, 56].    

A possibilidade de cultivar células in vitro e usá-las como substrato para o crescimento 

viral foi essencial para chegar às vacinas dos dias atuais, como a vacina oral para poliomielite 

e as vacinas contra sarampo, rubéola, parotidite e varicela, tendo em vista que, a cultura in vitro 

permite adaptação do micro-organismo ao meio de forma a possibilitar o seu crescimento, essa 

adaptação resulta em modificação e/ou perda dos genes que seriam responsáveis pela infeção e 

replicação num hospedeiro humano [55, 56].    

Finalmente, a partir da década de 1950 a imunização foi considerada uma ferramenta 

importante na saúde pública, levando à introdução de programas de vacinação com notável 

impacto na saúde infantil dos dias atuais. Em 1974 a OMS criou um programa ampliado de 

imunização, estabelecendo uma meta em 1977, de modo a vacinar todas as crianças do mundo 

contra difteria, tosse convulsa, poliomielite, tétano, tuberculose e sarampo até 1990. 

Infelizmente a meta não foi alcançada, visto que em 2019 ainda havia 19 milhões de crianças 

sem as vacinas básicas [54]. 

3. O que são vacinas 

Vacinas são produtos biológicos utilizados para induzir uma resposta imune com 

segurança, de modo a criar proteção contra infeções causadas por determinados agentes 
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patogénicos (AP). Para que esse efeito seja alcançado, as vacinas precisam ser constituídas por 

antígenos derivados do AP ou produzidos sinteticamente de modo a representar os componentes 

do AP os quais são essencialmente proteínas capazes de induzir a reposta imune. Isto não 

impede que outros componentes sejam utilizados, como os antígenos de polissacarídeos, 

encontrados em algumas vacinas para infeções bacterianas, como meningite e pneumonia [54].  

A vacina visa gerar uma primeira resposta do sistema imunológico. Mecanismo que se 

inicia pela injeção de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) presentes nas 

vacinas, os quais interagem com os recetores de reconhecimento de padrões (PRRs) das células 

imunes inatas no local da aplicação, resultando numa cascata de reações inflamatórias. Processo 

que envolve a produção de quimiocinas e citocinas, levando ao aumento das células 

apresentadoras de antigénios (APCs). As APCs são as células responsáveis por captar o 

antigénio e apresentá-lo as células T, que iniciam as respostas CD4+ e CD8+, além de ativar as 

células B que atuam na produção e secreção de anticorpos. Parte das células T e B transformam-

se em células de memória com capacidade de desenvolver uma resposta imune rápida em 

infeções futuras [57]. Possuem a capacidade de proteção devido à indução de anticorpos e da 

memória imunológica, atuando na proteção de infeções e doenças [54]. Sendo classificadas 

como vivas (contém estirpes replicantes atenuadas do agente patogénico), não vivas/inativadas 

(apresentam um micro-organismo inativado), vacinas de subunidade e toxoides.  

4. Tipos de vacinas 

As vacinas vivas são constituídas por estirpes replicantes atenuadas do AP, com objetivo 

de se replicarem no hospedeiro imunocompetente o suficiente para produção de uma resposta 

imune próxima da infeção natural, sem causar sintomas significativos da doença, por norma 

conferem uma imunidade duradoura. Estas podem ser capazes de se replicar 

descontroladamente em indivíduos imunocomprometidos, possuindo assim restrições de 

utilização nesses grupos. Os principais destaques destas vacinas são para varíola, parotidite, 

rubéola, sarampo, febre amarela, varicela e poliomielite [54, 55, 58].  

Já as vacinas inativadas apresentam bactérias ou vírus tratados de modo a impedir a sua 

capacidade de penetração e replicação no hospedeiro. São administradas em maiores doses e 

com mais frequência, como exemplo a vacina da gripe, a qual possui maior limitação devido as 

constantes mutações que o vírus sofre, o que dificulta a combinação das estirpes circulantes no 

momento da administração.  Possuem capacidade de resposta do sistema imunológico, porém, 

além da maior frequência de administração pode ainda ser necessário o uso de adjuvantes de 

imunidade [54, 55, 58]. 
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Os adjuvantes são materiais adicionados às vacinas de modo a aumentar a 

imunogenicidade de antígenos mais fracos e potenciar subunidades pouco imunogénicas.  

Possuem benefícios promissores como redução da frequência de vacinação, redução da dose de 

antígeno por vacina, melhora da estabilidade da formulação e da qualidade da resposta imune. 

A sua escolha é baseada em fatores como segurança, relação risco-benefício, facilidade de 

fabricação, boa tolerância, compatibilidade com o antígeno e viabilidade económica. Além de 

serem utilizados para melhorar a imunogenicidade de vacinas em pacientes 

imunocomprometidos, lactentes e idosos [57]. 

Os toxoides bacterianos do tétano e difteria eram inicialmente produzidos através da 

neutralização das toxinas por químicos, atualmente a grande maioria é obtida por manipulação 

genética [58].  

Nas últimas décadas, as vacinas que apresentam subunidades isoladas de um agente 

patogénico como proteínas altamente purificadas, proteínas recombinantes ou polissacarídeos 

têm-se sobressaído, incluindo vacinas de RNA e DNA que são baseadas em ácidos nucleicos. 

Exemplificando esse avanço tem-se a vacina da Hepatite B [54, 57, 58].   

5. Movimento “Vaccine Hesitancy” 

Nos dias atuais ainda existem pessoas hesitantes à vacinação mesmo com a 

disponibilização desse serviço em todo o mundo, esta resistência e/ou recusa à toma das vacinas 

é influenciada por fatores como confiança, conveniência e complacência de alguns grupos [50, 

52]. 

Essa hesitação é prejudicial para doenças altamente transmissíveis, visto que nesses 

casos a taxa de imunização deve permanecer alta para evitar surtos. Além de prejudicar a 

imunidade de grupo, a qual é importante para grupos restritos que não possam ser vacinados e 

acabam sendo dependentes do grupo para sua própria proteção, seja por serem muito jovens, 

alérgicos a algum componente da vacina ou indivíduos imunossuprimidos [59].  

Essa população utiliza vários argumentos para a recusa da vacinação, desde enfatizar 

demasiado os efeitos colaterais imediatos (como dor, erupção cutânea e inchaço), a quantidade 

de vacinas obrigatórias atualmente, aprovações precipitadas e administrações em simultâneo, 

até à subestimação de complicações das doenças evitadas pela vacinação, além das influências 

individuais como raça, educação e origem socioeconómica [59].  

De modo a combater essa hesitação, torna-se necessário promover cada vez mais 

pesquisas sobre os efeitos das vacinas e efeitos adversos, divulgação contínua das novas 

descobertas de modo a fornecer legitimidade à sociedade sedenta por dados, além de uma 
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transmissão clara de informações por parte dos profissionais de saúde, proporcionando um bom 

entendimento aos pacientes [59].    

Esse movimento teve maior evidência no período atual da pandemia, tendo em conta 

que o tema das vacinas e vacinação tem sobressaído. Baseado na Covid-19 a estimativa era de 

que 3 em cada 10 pessoas recusavam ou hesitavam em ser vacinadas. Nesse parâmetro pode-se 

reforçar a importância do farmacêutico em esclarecer e informar os utentes sobre os benefícios 

da vacinação, de modo a desmistificar ideias preconcebidas e sem fundamento científico [60]. 

6. Vacinação em Portugal 

Em 1965 foi implementado em Portugal o Programa Nacional de Vacinação (PNV), o 

qual é acessível a todas as pessoas presentes no país, com o intuito de proteger a população 

contra doenças potencialmente danosas à saúde pública e individual. Além disso, possui como 

princípios básicos a universalidade da vacinação, equidade, acessibilidade, não possuir 

qualquer custo associado e a promoção de campanhas de vacinação [61].    

O PNV é coordenado pela DGS, sofrendo a sua mais recente atualização no ano de 2020. 

Os esquemas vacinais recomendados variam em função do estado vacinal anterior, da idade, 

grupos de risco ou circunstâncias especiais. De acordo com o esquema geral, aos 6 meses 

completa-se a primeira fase do esquema vacinal para 8 doenças/infeções; aos 12 meses 

completa-se para 12 doenças/infeções; e aos 10 anos o esquema geral recomendado fica 

completo, para 13 doenças/infeções [61].    

As doenças englobadas pelo PNV incluem Hepatite B, Haemophilus  influenzae b, 

poliomielite, difteria / tétano / tosse convulsa, Streptococcus pneumoniae, Neisseria 

meningitidis B, Neisseria meningitidis C, sarampo / parotitide epidêmica / rubéola, vírus 

papiloma humano [61].  

7. Gripe  

7.1. Sobre a gripe 

A gripe é uma doença infeciosa causada pelo vírus influenza A e influenza B em 

humanos, transmitida pela inalação de ar contaminado emitido por pacientes infetados. 

Apresenta sintomas respiratórios leves, além de outros característicos como a febre, coriza, dor 

de garganta, tosse, fadiga, dores musculares e de cabeça, podendo evoluir para pneumonia grave 

ou infeção bacteriana secundária da parte inferior do trato respiratório. Está incluída na 

categoria de exantemas virais, devido à capacidade que o vírus possui de infetar células 

epiteliais brônquicas e pneumócitos tipo II, podendo resultar no chamado “exantema viral dos 

pulmões” [62, 63]. 
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Esta doença infeta mais de mil milhões de pessoas anualmente, com 35 milhões de casos 

graves e 500.000 situações fatais [63]. Geralmente causa epidemias leves, mas podem ocorrer 

complicações, como demonstrado num estudo realizado entre 2002-2011, onde se relatou que 

a gripe foi o quarto agente causador de pneumonia [64]. Devido ao seu maior impacto em 

determinados grupos (idosos, portadores de doenças crónicas, gestantes), possui vacinação 

recomendada tanto em Portugal como na maior parte dos países da União Europeia, com intuito 

de reduzir as suas complicações e morte. A pandemia mais grave ocorreu em 1918 resultando 

em mais de 40 milhões de mortes em todo o mundo [65]. 

Em 2006 foi criado o Sistema Global de Vigilância e Resposta à Gripe, que reúne dados 

de vigilância da gripe desde 1952. Sendo uma plataforma global para rastreio epidemiológico 

da gripe, que permite acompanhar e planear estratégias para agir contra a gripe sazonal, 

pandémica e zoonótica (influenza A). Este também atua como um sistema global de alerta para 

novos vírus influenza e outros AP respiratórios [53].  

7.2. Vírus da gripe 

Os vírus da gripe são vírus de RNA de fita simples e possuem genoma segmentado, 

onde influenza A e B contam com 8 segmentos de RNA, os quais codificam subunidades de 

RNA polimerase, glicoproteínas virais, nucleoproteína viral, proteína de matriz, proteína de 

membrana e proteínas não estruturais. As glicoproteínas hemaglutinina (HA) e neuraminidase 

(NA) são as mais antigenicamente variáveis, são proteínas de superfície e o principal alvo dos 

anticorpos protetores induzidos tanto pela infeção quanto pela vacinação [62].  

A designação de cada vírus influenza é baseada num conjunto de regras. Inicialmente o 

nome denota o tipo de vírus influenza (A, B, C ou D), seguido da espécie em que o vírus foi 

isolado, localização geográfica do isolamento, o número do isolado e o ano. Ainda é indicado 

o subtipo de HA e NA nos vírus da influenza A após o nome do isolado viral [62]. 

7.2.1. Mecanismo de penetração e replicação viral 

O ciclo celular do vírus da gripe inicia-se com o reconhecimento e adsorção à célula 

alvo, mediada pelas HA virais, estas HA do vírus da gripe humana ligam-se preferencialmente 

ao ácido siálico. Após ligação ao alvo o vírus penetra por meio de um endossoma, sendo 

transportado e acidificado, resultando em alterações conformacionais na HA, o que induz a 

descorticação do envelope viral juntamente com o endossoma (a estabilidade do pH da HA é 

um dos determinantes do tropismo do vírus). A descorticação resulta na liberação das 

ribonucleoproteínas virais (vRNPs) no citoplasma da célula alvo. Posteriormente as vRNPs são 

transportadas para o núcleo da célula, onde ocorre a replicação do RNA viral (tanto as 

polimerases recém sintetizadas, como a nucleoproteína viral vão para o núcleo, de modo a 
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aumentarem a síntese de RNA viral), sequencialmente no citoplasma ocorre a tradução do RNA 

viral em proteínas, as quais juntamente com os vRNPs recém sintetizados resultam em novos 

viriões. A atividade da NA evita uma ligação não produtiva de HA, facilitando a disseminação 

viral [62]. 

Esta replicação viral resulta em morte celular com implicações patológicas, além disso, 

há indução de resposta pró-inflamatória, a qual recruta células imunes inatas e adaptativas para 

eliminar o vírus, porém quando em excesso, acaba por induzir a imunopatologia. A nível 

celular, a replicação do vírus influenza ocorre principalmente nas células epiteliais do trato 

respiratório [62].  

7.2.2.  Resposta imune inata 

A imunidade inata do hospedeiro representa uma barreira que os vírus precisam 

ultrapassar para se conseguirem replicar em novos hospedeiros. De modo a superar esse 

obstáculo, o vírus influenza dedica algumas proteínas a essa ação, como a NS1 (proteína não 

estrutural) que impede a ativação de sensores de RNA viral citoplasmático. Esta liga-se a fatores 

do hospedeiro e impede uma cascata de sinalização que seria responsável por induzir genes 

com atividades antivirais. A NS1 ainda possui a capacidade de barrar a síntese de mRNA do 

hospedeiro, o que impede a sua resposta à infeção [62]. 

Além da NS1, várias outras proteínas do vírus podem atenuar a resposta antiviral do 

hospedeiro mediada por interferon, onde tanto os interferons do tipo I como os do tipo III podem 

inibir a replicação viral em células epiteliais. Embora a resposta do hospedeiro à infeção seja 

crucial para a eliminação viral, se ocorrer de maneira exacerbada pode levar ao 

desenvolvimento de lesões e doença mais severas produzidas pela resposta imunitária [62].  

7.2.3.  Resposta imune adaptativa 

7.2.3.1. Imunidade de células T 

A ajuda das células T CD4+ é necessária para a alteração de classe dos anticorpos e para 

boas respostas da célula de memória T CD8+, as quais ocorrem através da infeção ou pelas 

vacinas, pois assim promovem a imunidade humoral e celular ideal. Quanto as células T CD8+, 

os linfócitos T citotóxicos (CTLs) são essenciais para a eliminação do vírus, quando ausentes, 

os mecanismos mediados por anticorpos funcionam mais lentamente. As células infetadas 

apresentam peptídeos virais de 8 a 12 aminoácidos que se ligam a glicoproteínas e formam o 

complexo antigénico reconhecido pelos recetores de células T [62].  

As vacinas vivas atenuadas possuem potencial para induzir resposta de células T CD8+, 

porém, sem promover uma forte memória CTL [62]. 

7.2.3.2. Imunidade de células B 
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As respostas da célula B integram a resposta imune à infeção pelo vírus e pela vacina 

contra a influenza. Estas respostas visam principalmente HA e NA virais, e em menor grau 

proteínas como NP e proteínas da matriz. Os anticorpos que possuem como alvo principal a HA 

são neutralizantes e têm ação de inibir a hemaglutinação. As respostas dos anticorpos a infeção 

pelo vírus influenza são robustas e duradouras. Além de neutralizar anticorpos específicos de 

uma estirpe, a infeção também pode induzir resposta imune contra epítopos conservados de 

proteínas virais, porém são fracas [62]. 

Por ser a principal via de entrada dos vírus influenza em humanos, a superfície mucosa 

do trato respiratório desempenha um papel importante na prevenção da infeção. Experiências 

demonstraram que a imunidade da mucosa (incluindo imunoglobulina A), sem a resposta imune 

sistémica, pode inibir de forma eficiente a transmissão do vírus [62]. 

7.3. Vacina contra a gripe 

A vacina da gripe foi desenvolvida a partir de rearranjo do RNA viral, permitindo a 

criação da vacina viva e inativada para a Influenza. A vacina da gripe inativada teve como 

objetivo selecionar segmentos que codificavam para a HA e NA, combinando estes com 

segmentos que codificavam os genes internos dos vírus. A sua administração é por via 

intramuscular. Já no caso da vacina viva da gripe, segmentos que codificavam para a HA e NA 

foram reorganizados com um vírus atenuado e adaptado ao frio. Possuem administração por via 

intranasal [56, 62]. 

No passado eram utilizadas vacinas trivalentes (continham três antigénios), atualmente 

utilizam-se as vacinas tetravalentes que fornecem uma gama mais ampla de proteção. 

Anualmente são introduzidas novas vacinas contra a influenza devido ao surgimento das 

diferentes variantes, resultantes de mutações pontuais ou erros de transcrição dos antigénios de 

superfície [63].  

7.3.1. Vacina contra a gripe em Portugal 

Em Portugal, durante a época de vacinação 2021/2022 as vacinas disponibilizadas pelo 

SNS foram a Fluarix Tetra e Vaxigrip Tetra. Já nas farmácias comunitárias foi a Influvac 

Tetra [66].  

Seguindo a recomendação da OMS, estas vacinas tetravalentes inativadas contêm 

antigénios de superfície inativados (neuraminidase e hemaglutinina) do vírus influenza. Sendo 

impossibilitadas de desenvolver a gripe por não possuírem na sua composição o vírus vivo. 

Englobam as seguintes estirpes [67]: 

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;  

- A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);  
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- B/Washington/02/2019 (B/Victoria);  

- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). 

Por norma a resposta imunitária é alcançada entre 2 a 3 semanas após administração, 

sendo a durabilidade dessa imunidade variável entre 6 a 12 meses. Ressalta-se que o aumento 

dos níveis específicos de anticorpos que inibem a hemaglutinação não estão relacionados com 

a proteção da doença, apenas são utilizados para comprovar a atividade da vacina [67].   

Para os indivíduos que não se enquadram nos parâmetros da vacinação gratuita pelo 

SNS, a dispensa nas farmácias ocorre via prescrição médica com uma comparticipação do 

estado de 37%, sendo assim, ao invés de pagar o PVP de 14,10€ este utente paga 8.88€ [68]. 

7.3.2. Grupos prioritários 

 Tanto as vacinas disponibilizadas nos centros de saúde como as das farmácias, são 

fortemente recomendadas para alguns grupos, entre eles destacam-se os profissionais de saúde 

e de saúde ocupacional, adultos com idade ≥ a 65 anos, grávidas, imunodeprimidos e doentes 

crónicos a partir dos 6 meses de idade, pessoas que coabitam ou trabalham diretamente 

prestando cuidados de saúde às pessoas de alto risco. Além de haver recomendação para pessoas 

com idade compreendida entre os 60 e 64 anos [66, 67]. 

7.3.3. Influvac Tetra 

 A Influvac Tetra é responsável por induzir imunidade humoral contras as HA e 

proporcionar imunização ativa contra as quatro estirpes do vírus já descritas (A/H3N2, 

A/H1N1, B/Yamagata e B/Victoria), a sua eficácia foi avaliada e confirmada por RT-PCR [67].   

 Através de um estudo randomizado de fase III na Índia, onde os pacientes foram 

vacinados com uma vacina teste e outra de referência, tornou-se possível estabelecer valores de 

alguns parâmetros para comprovar a eficácia e segurança da Influvac Tetra. Considerando- se 

a eficácia, foram estipulados os títulos de inibição da hemaglutinação (HI) pré e pós vacinação, 

os resultados obtidos demonstraram valores mais altos para as estirpes A em comparação com 

as estirpes B, em ambas as situações. Quantificaram-se as taxas de soro proteção, obtendo 

valores acima de 90% para as estirpes A, e, entre 43% e 60% para as estirpes B, já a taxa de 

soro conversão variou entre 41,1% e 78,8%, sendo maior para as estirpes A em comparação 

com as estirpes B [69]. 

 Já referente ao perfil de segurança, a maioria dos participantes (cerca de 95%) não 

desenvolveram efeitos após a vacinação, tanto após a vacina teste como a de referência. Os 

poucos relatos que houve foram de gravidade leve. Sendo a dor a reação local mais comum, 

ainda assim abrangendo apenas 2,5% e 3% dos indivíduos, dos grupos teste e referência 

respetivamente. Já no âmbito de reações sistémicas, a mais comum foi a febre, relatada em 
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2,9% no grupo teste e 1,6% no grupo referência. Não foram relatadas morte ou reações adversas 

graves [69]. 

7.3.4. Efeitos secundários 

 Os efeitos secundários mais frequentemente associados à toma de vacinas são reações 

ligeiras no local da aplicação. Reações sistémicas como a febre são raras, porém em indivíduos 

que a desenvolvam pode ser utilizado o paracetamol como antipirético e analgésico [61].  

 Por via de regra o paracetamol não deve ser administrado de forma preventiva, visto ter 

a possibilidade de influenciar a resposta imunológica. Esta opção é ponderada apenas em casos 

específicos, como em crianças entre os 6 meses e 5 anos de idade que apresentam convulsão 

febril após vacinação, sendo assim uma possibilidade nas vacinações posteriores. Entretanto, 

pode ser administrado para o tratamento de sintomas locais e da febre após a vacinação [61]. 

 A segurança da Influvac Tetra foi verificada em 3 estudos distintos: adultos saudáveis 

maiores e 18 anos, crianças saudáveis entre 3 a 17 anos e por último crianças saudáveis entre 

os 6 e os 35 meses. Os efeitos adversos tendem a ocorrer nos 3 primeiros dias após a toma, 

sendo comum o desaparecimento espontâneo após 1 a 3 dias da sua manifestação [67]. 

 Dentro da população adulta as manifestações mais frequentes observadas foram: dor no 

local da administração, fadiga e cefaleia; e dentre as manifestações menos frequentes têm-se a 

sudorese, artralgia, mialgia, edema, eritema e mal-estar. Já na população pediátrica as reações 

mais frequentes foram a cefaleia, sonolência, sudorese, perda de apetite, náusea, vomito, dor 

abdominal, diarreia, irritabilidade, mialgia, além de reações locais como dor, edema e eritema. 

Dentre as reações menos frequentes encontram-se o tremor, artralgia, equimose e reações 

anafiláticas [67]. 

7.4. Vacina da gripe versus Vacina da Covid-19 

As vacinas da gripe e da Covid-19 não são equivalentes, cada uma age nas estirpes 

específicas para a qual foram desenvolvidas. Sendo necessária a toma de ambas para alcançar 

a imunidade pretendida. A vacina da gripe tem a necessidade de ser reforçada anualmente, visto 

a facilidade de mutação do vírus, de modo a prevenir a infeção e suas complicações. Enquanto 

a vacina para a Covid-19 é necessária para o controlo da pandemia, sendo influente na evolução 

da doença [70]. 

 Podem ser coadministradas desde que respeitem locais anatómicos distintos, ou 

administradas em dias diferentes. Quando coadministradas é aconselhada a toma do 

paracetamol, devido à maior possibilidade de reatogenicidade [66].  

8. Resultados 
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Foram distribuídos 50 flyers (anexos 36) na FFL, entre os dias 03 e 10 de novembro. A 

entrega ocorreu durante os atendimentos convencionais e durante o registo de utentes que se 

dirigiram à farmácia exclusivamente para a toma da vacina da Gripe. O objetivo no primeiro 

grupo foi de informar e estimular a vacinação, já no segundo foi para tranquilizá-los sobre 

possíveis questionamentos. 

A grande maioria dos abordados mostraram-se recetivos e interessados quanto ao tema, 

alguns introduziram dúvidas as quais foram esclarecidas no momento. Neste sentido é de se 

destacar uma utente grávida que pensava não ser permitida a toma da vacina em questão, a qual 

foi informada e aconselhada a verificar a situação com o seu médico. Além disso, um utente na 

faixa etária dos 40 anos não sabia sobre a possibilidade de tomar a vacina caso a mesma fosse 

ser prescrita pelo seu médico, pois pensava que era apenas para utentes acima dos 60 anos. 

9. Conclusão 

  Em meio a atual situação pandémica da Covid-19, ainda surgem muitas dúvidas sobre 

as vacinas - inclusive pela rapidez do seu desenvolvimento. Sendo assim, passa a ser de suma 

importância a maior consciencialização da população sobre as mesmas, tanto a da Covid-19 ou 

como neste trabalho a da Gripe, assim como de todas as vacinas, tendo em vista que ajudam na 

diminuição de sintomatologia grave, mortalidade e na erradicação de doenças. Mostrando-se 

fundamental o papel dos profissionais de saúde na orientação e esclarecimento sobre questões 

de saúde pública e no incentivo à vacinação, inclusive devido a alta taxa de informações 

desconexas e muitas vezes sem fundamentos contra e sobre as vacinas, as quais atualmente são 

propagadas com muita facilidade devido ao acesso às tecnologias e influências que a população 

sofre dos media. 

Desta forma, no presente trabalho foi possível reforçar a habilidade do farmacêutico em 

agir como transmissor de informações concretas, esclarecimento de dúvidas e diminuição de 

receios dos utentes quanto a administração de vacinas, bem como transparecer possíveis efeitos 

secundários e a melhor maneira de lidar com eles. 

 

Projeto II – Cosméticos para grávidas 

1. Contextualização 

Durante os atendimentos ocorreram abordagens de algumas grávidas e/ou lactantes, em 

relação a produtos que seriam seguros para utilizarem no período em questão, de modo a 

diminuir suas insatisfações a nível cutâneo como a acne, excesso de oleosidade e manchas. A 

partir disto desenvolveu-se a ideia de um material de apoio à equipe da FFL (Anexo 3), que 

ajudasse a otimizar o atendimento e aconselhamento de cosméticos direcionados para este 
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público. Levando em consideração a delicadeza do tema, de modo a garantir a segurança frente 

as indicações, tanto para a mulher quanto para a criança. 

Sendo assim, o presente tema foi desenvolvido no sentido de disponibilizar material de 

suporte à decisão, desenvolvido considerando os produtos presentes no stock da farmácia, assim 

como a preferência das mulheres por algumas marcas de cosméticos, incluindo produtos que 

englobassem todo o processo, desde a limpeza até o tratamento. Foi ainda feita uma pequena 

formação interna à equipa. 

2. Enquadramento teórico 

A acne vulgar (AV) é uma condição comum que ocorre principalmente durante a 

adolescência, mas que pode persistir na idade adulta. A sua prevalência ao longo da vida é de 

aproximadamente 85%, quando estipuladas faixas etárias a prevalência em mulheres com idade 

entre 20 a 29 anos é de 50,9%, enquanto em mulheres entre os 40 e 49 anos cai para 26,3%. 

Apresenta morbilidade significativa associada a cicatrizes e distúrbios psicológicos, depressão 

e ansiedade, resultando num impacto negativo na qualidade de vida [71]. 

Além da acne, a hiperpigmentação também é um fator relevante mundialmente. Num 

estudo realizado em 324 mulheres com melasma em nove países diferentes, foi constatado que 

o melasma ocorre em 20% dos casos na gravidez. Estima-se que dois terços das mulheres na 

África subsariana usem pelo menos um agente despigmentante durante algum período da 

gestação [72, 73]. A sua prevalência durante a gravidez é variável entre os diferentes países do 

mundo, facto que reforça o envolvimento hormonal na génese da doença, tendo em vista que 

altos níveis de estrogénio e progesterona são possíveis fatores desencadeantes do melasma 

durante a gravidez [74].    

Já no que diz respeito ao envelhecimento da pele, deriva de alterações cutâneas em 

grande parte induzidas pela exposição cumulativa de radiação ultravioleta, que se acumulam 

com o envelhecimento cronológico. Acredita-se que as rugas surgem na pele, devido 

principalmente à exposição crónica da mesma ao sol, o que causa redução dos colagénios I, II 

e VII e da fibrilina na derme papilar. A caracterização da pele fotoenvelhecida é por atipia dos 

queratinócitos, perda de maturação ordenada das camadas da pele, degeneração do colagénio e 

deposição de fibras elásticas anormal [75]. 

 Dentro dos ensaios clínicos de medicamentos, existem grupos de exclusão, onde 

geralmente a gravidez e lactação estão incorporadas. Portanto, grande parte das informações 

sobre teratogenia relacionada à medicação e efeitos ocorridos na lactação são derivados de 

estudos em animais e de relatos de casos. O que resulta numa abordagem mais conservadora 

por parte dos médicos para o tratamento de pele nesse grupo de mulheres [76]. 
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 A classificação referente à gravidez mais amplamente utilizada é através do sistema de 

avaliação da Food and Drug Administration (FDA), que estratifica os medicamentos em 5 

grupos de risco, porém, este sistema é simples e algumas vezes falha, devido a falta de 

informação sobre a gravidade e natureza de possíveis efeitos colaterais no feto. Em 2015 entrou 

um vigor uma nova classificação da FDA, onde as categorias de medicamentos foram 

substituídas por resumos narrativos individualizados para cada medicamento, é uma 

classificação mais promissora, porém ainda em processo de utilização [76]. 

3. Acne Vulgar na população 

A AV consiste numa doença da unidade pilossebácea que pode causar lesões não 

inflamatórias, lesões inflamatórias e variados graus de cicatrização. Um modelo para subdividir 

a AV pode consistir em dois subtipos: acne tardia, que se inicia após os 25 anos, e, acne 

persistente, a qual tem início na adolescência e permanece até a idade adulta. Sendo a segunda 

responsável por 80% dos casos em mulheres adultas [76]. 

Num estudo realizado com 1447 pacientes que tiveram alterações cutâneas durante a 

gravidez, a prevalência da acne foi correspondente a 21,6% [77]. Durante a gravidez pode 

ocorrer uma exacerbação da acne, devido ao aumento dos níveis séricos de androgénio, o que 

resulta no aumento da atividade das glândulas sebáceas levando a piora citada [76]. 

3.1. Fisiopatologia da acne 

Existem diversos fatores que contribuem para a patologia da acne, como a dieta 

(consumo de chocolate e lacticínios), fatores genéticos, uso de cosméticos com ação oclusiva e 

fatores ambientais [76].   

As lesões de acne podem variar de comedões a pápulas e pústulas, cistos e/ou nódulos, 

geralmente ocorrem a partir de quatro principais processos patológicos: 

- Alteração da queratinização folicular, o que resulta em comedões; 

- Alteração e aumento na produção de sebo sob controlo androgénico;  

- Colonização folicular pela bactéria Propionibacterium acnes; 

- Mecanismos inflamatórios que envolvem imunidade inata e imunidade adaptativa [76]. 

 Os androgénios (precursores dos estrogénios nas mulheres) são uma classe de hormonas 

esteroides, responsáveis por estimular a produção de sebo através de recetores androgénicos 

presentes nas glândulas sebáceas. Apresentam significativa importância em casos de 

hiperandrogenismo, onde as mulheres adultas que se encontram em período de tratamento 

hormonal, apresentam ótima resposta da acne [76, 78]. 

 Propionibacterium acnes é uma bactéria presente na pele de todos os indivíduos. Porém, 

a colonização e proliferação intrafolicular de P. acnes tem sido associada à patogénese da acne. 
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Estudos indicam que P. acnes contribui para o desenvolvimento de lesões inflamatórias ao 

liberar substâncias quimiotáticas e atrair leucócitos polimorfonucleares para o local da 

inflamação. As células infiltrantes são localmente ativadas e liberam citocinas pró-

inflamatórias, incluindo IL-6, fator de necrose tumoral-a, IL-12, IL-8 e IL-1b. As células 

infiltrantes nas lesões iniciais da acne consistem principalmente em células T CD4+, essas 

células T se revelaram células Th1, as quais possuem papel importante na secreção de citocinas 

e quimiocinas protetoras, com destaque para a IL-17. Desse modo, esse subconjunto 

denominado Th17 pode ser considerado protetor e também patogénico, visto estarem 

associados a distúrbios autoimunes e inflamatórios. Assim, experiências comprovam que além 

de IL-17, as citocinas efetoras Th1 e Th17, fatores de transcrição e recetores de quimiocinas 

são regulados positivamente em lesões de acne. Sendo que P.acnes tem habilidade de induzir a 

secreção de IL-17 e INF-γ induzindo a diferenciação de Th17 e Th17/Th1 resultando na 

resposta inflamatória da acne [79]. 

3.2. Tratamento na população em geral 

O tratamento da acne é desafiador e por vezes crónico, ocorrem significativas taxas de 

fracasso e inúmeras mudanças. Engloba terapêuticas variadas como tratamentos tópicos, 

antibióticos sistémicos, isotretinoína, além de novas terapias que vem se desenvolvendo. Por 

norma a duração do tratamento com antibióticos sistémicos é restrita, sendo prescrito 

concomitantemente e/ou para manutenção os tratamentos tópicos [76]. 

Os principais objetivos do tratamento da acne são a erradicação ou alívio dos sintomas 

e a prevenção de suas consequências – principalmente as cicatrizes [71]. 

3.2.1. Terapias tópicas 

O tratamento tópico é a primeira linha de escolha para pacientes que apresentam grau 

de acne leve à moderada, a sua absorção sofre influência de fatores que incluem a quantidade 

de medicamento aplicado, duração do período de aplicação, área de superfície aplicada, 

frequência de utilização, aplicação em pele danificada, escolha do veículo utilizado e espessura 

do estrato córneo [76].  

Os tratamentos tópicos mais utilizados pela população em geral incluem o peróxido de 

benzoílo (BP), ácido salicílico (AS), antibióticos, antibiótico combinado com PB, retinoides, 

retinoide com BP, retinóide com antibiótico, ácido azelaico e agentes sulfonados [76]. 

3.2.2. Terapias orais  

Antibióticos orais geralmente são prescritos como terapia de segunda linha para 

pacientes com acne leve à moderada, a qual não fica bem controlada apenas com os agentes 
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tópicos. Já para pacientes que apresentam acne inflamatória moderada a grave, são escolhidos 

como tratamento de primeira linha [76].  

A isotretinoína é uma opção de tratamento não antimicrobiano e não hormonal para a 

acne em mulheres adultas. Atua diminuindo a produção de sebo, o número de lesões e cicatrizes 

provocadas pela acne. É recomendada a toma durantes as refeições, visto que possui maior 

absorção com alimentos gordurosos. Os seus efeitos teratogénicos são bem conhecidos, 

portanto o seu uso é totalmente proibido na gravidez, pois pode levar a má formações 

craniofaciais, do sistema nervoso central, cardíacas e tímicas [78].   

3.3. Tratamento em grávidas e lactantes 

O tratamento tópico é considerado como a terapia mais segura para uso em gravidas e 

lactantes, por apresentarem menor disponibilidade sistémica.  

- Antibióticos tópicos: A clindamicina e a eritromicina são antibióticos tópicos eficazes 

e com segurança para utilização em grávidas, pois não atingem níveis séricos maternos 

significativos se aplicados por via tópica e o risco para o lactente é reduzido. Podem atuar como 

anti-inflamatórios e antimicrobianos, de modo a reduzirem a quantidade de P. acnes no folículo 

sebáceo, através da inibição da síntese proteica. Por possuir significativa absorção sistémica na 

mucosa vaginal, a clindamicina fica restrita de aplicação nessa zona [73].  

 - Alfa-hidroxiácidos: ácido lático e ácido glicólico são os principais utilizados na 

cosmética, com ação variando entre hidratação, redução de rugas e descamação da pele com 

imperfeições. Utilizados em aplicação a longo prazo na acne, bem como na pele envelhecida e 

em casos de hiperqueratose. Os seus efeitos queratolíticos sugerem o uso de AHAs para acne 

ou pele com tendência a acne, bem como para peelings [80]. Os AHAs que possuem pH ≤ a 3,5 

e concentração ≤ a 10% são seguros para uso na gestação, porém, geralmente os produtos não 

trazem a percentagem discriminada, o que faz com que sejam evitados durante a gravidez [81]. 

- Beta-hidroxiácidos: as preparações com esse composto são seguras durante a lactação. 

Já para as grávidas não é recomendado, pois, mesmo não existindo relatos de efeitos em 

humanos na gravidez, apresenta casos de teratogenia em animais. Ainda é de se destacar que se 

ocorrer aplicação generalizada em altas concentrações, pode resultar em toxicidade por 

salicilatos. Caso sejam utilizados nesse período, é necessária muita cautela devido às maiores 

taxas de absorção [78, 82].   

- Ácido azelaico: possui uma absorção sistémica em torno de 4% após a aplicação 

tópica, porém os estudos realizados em animais não demonstraram teratogenicidade. Para a fase 

de amamentação não há estudos, porém por possuir baixa absorção sistémica, o seu uso parece 

seguro na lactação [73].  
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- Retinoides tópicos: num contexto geral são contraindicados durante a gravidez e na 

amamentação. Determinações fundamentadas em relatos de malformações congénitas que 

podem estar associadas ao retinol, porém suposições que não foram de todo confirmadas. Além 

de relatos indicativos de que o uso de tretinoína tópica durante o primeiro trimestre é 

teratogênico, acarretando malformações otológicas, cerebrais e cardíacas. O adapaleno 

demonstrou reduzir a absorção sistêmica após aplicação tópica, mas ainda assim o seu uso não 

é recomendado. O tazaroteno, por outro lado, apresentou malformações congénitas em animais, 

sendo totalmente contraindicado durante a gravidez. As formulações tópicas desses agentes são 

pouco absorvidas na circulação sistémica e, se usadas em pequenas áreas da pele durante a 

amamentação, provavelmente são seguras. No entanto, devido à escassez de dados de segurança 

durante a amamentação, o uso não é recomendado [71, 73]. 

- Peróxido de benzoílo: na pele é metabolizado em ácido benzóico (é utilizado como 

aditivo alimentar, portanto a população já está exposta a ele na dieta). Este agente é seguro 

durante a gravidez, mas o seu uso deve ser por tempo reduzido, a sua aplicação na amamentação 

não foi estudada, mas, por apresentar baixa absorção após aplicação (5%), é considerado de 

baixo risco [73]. 

4. Pigmentação cutânea  

A hiperpigmentação pode resultar de uma anomalia qualitativa ou quantitativa dos 

constituintes normais da pele ou da presença de uma substância anormalmente presente na pele 

[83]. O melasma é uma das dermatoses hiperpigmentares mais comuns, com prevalência 

estimada em até 20% em sul-asiáticos [84]. 

A melanina é o principal pigmento da pele, sendo produzida pelos melanócitos, a sua 

síntese é possível devido a um processo enzimático catalisado pela tirosinase, a qual permite a 

transformação da tirosina em melanina dentro dos melanócitos. Desse modo, o controle da ação 

da tirosinase torna-se necessário para o tratamento de distúrbios de hiperpigmentação [84, 85]. 

4.1. Fisiopatologia da pigmentação 

A exposição aos raios UV resulta na síntese de pigmentos de melanina dentro de células 

altamente especializadas denominadas melanócitos. Dentro dos melanócitos, a melanina é 

sintetizada nos melanossomas, que são organelas especializadas ligadas à membrana que são 

transferidas para os queratinócitos circundantes para induzir pigmentação homogênea e 

fotoproteção contra danos no DNA. Algumas moléculas são peças chave na via de 

bronzeamento dependente de ultravioleta como a hormona estimulante dos melanócitos, 

hormônio adrenocorticotrofico [86]. 
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A hiperpigmentação epidérmica é caracterizada por um número aumentado de 

melanócitos na camada basal, aumento da sua ativação e consequentemente aumento da 

melanina epidérmica em todas as camadas. Em contrapartida, a hiperpigmentação dérmica está 

associada a presença de melanófagos na derme superficial, que são macrófagos responsáveis 

por fagocitar melanina [86]. 

4.2. Tratamento 

 Entre as muitas substâncias despigmentantes, as substâncias fenólicas, como a 

hidroquinona, os ácidos dicarboxílicos, ácido azelaico e retinoides tópicos são os mais 

utilizados. O uso concomitante de fotoprotetores melhora a eficácia do tratamento, inclusive 

deve ser continuado junto com um tratamento de manutenção de modo a evitar repigmentação 

[83]. 

Entre os tratamentos disponíveis, a hidroquinona é bastante utilizada e muito eficaz para 

uma ampla gama de distúrbios hiperpigmentares. Em estudo realizado com um pequeno grupo 

de grávidas que utilizaram hidroquinona, não se verificou qualquer aumento do risco de 

malformações, prematuridade ou peso baixo ao nascer. Porém, o seu uso durante a gravidez 

não é recomendado devido à sua alta absorção sistémica, cerca de 35% da dose administrada 

por via cutânea. Após a sua absorção sistémica, distribui-se rápida e extensamente no 

organismo e possui a capacidade de se acumular no leite materno. Embora não aparente ser 

tóxica, o seu uso durante a lactação não é recomendado [73, 87] 

O ácido azelaico potencial efeito clareador, sendo inclusive uma boa escolha para o 

tratamento de hiperpigmentação pós inflamatória derivada da acne [71].  

Os retinoides também exercem efeitos na pigmentação, através de vários mecanismos 

que incluem: inibem a ativação da metaloproteinase da matriz, inibem o estresse oxidativo, 

diminuem a transferência de melanossoma e regeneração da matriz extracelular. Além disso, 

possuem capacidade de regular a diferenciação dos queratinócitos, processo que auxilia na 

esfoliação acelerada e consequentemente afeta a contagem de melanina na epiderme. O retinol 

é um precursor do retinaldeído e é derivado da hidrólise do betacaroteno; já o retinaldeído é 

precursor do ácido retinóico, que apresenta propriedades despigmentantes [84]. 

5. Mecanismos de ação dos principais compostos mencionados anteriormente 

5.1. Peróxido de benzoílo 

O BP apresenta ação comedolítica, queratolítica, anti-inflamatória e ainda possui 

propriedades antimicrobianas. A sua molécula é clivada de modo a formar 2 radicais 

benzoiloxi.1 Esse radicais interagem de forma não específica com proteínas bacterianas, 

interferindo na sua função e na sobrevivência das bactérias. Com o passar do tempo, as 
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interações dos radicais livres com as proteínas bacterianas levam à diminuição da queratina e 

do sebo ao redor dos folículos [71]. 

5.2. Ácido salicílico 

O AS engloba os β-hidroxiácidos juntamente com os salicilatos, porém, são os 

principais constituintes de produtos cosméticos devido à sua capacidade queratolítica. É um 

medicamento que suaviza, separa e causa descamação do epitélio cornificado ou da camada 

córnea da pele [88]. 

Através de estudos é possível afirmar que o AS influencia principalmente em dois 

processos patológicos da acne, sendo eles a produção excessiva de sebo e a inflamação. A sua 

propriedade sebo supressora ocorre pela regulação negativa da via de sinalização 

AMPK/SREBP-1, essas duas proteínas possuem papel fundamental na sebo supressão induzida 

pelo SA. Já na inflamação, o AS antagoniza a resposta inflamatória através da inibição da via 

NF-kB em sebócitos. Além disso, os níveis das principais proteínas envolvidas na inflamação 

e lipogénese são diminuídos – IL-6, SREBP-1, NF-kB e OSM [89]. 

5.3. Alfa-hidroxiácidos 

Os AHAs induzem descamação e diferenciação epidérmica, interferindo na ligação 

iônica intercelular, reduzindo a coesão dos corneócitos e, assim, induzindo a sua ação 

queratolítica. Outros efeitos documentados na literatura são um aumento na síntese de 

glicosaminoglicanos, aumento da espessura dérmica, proliferação de fibroblastos e indução do 

fator XIIIa transglutaminase [80].  

Possuem eficácia mediante a sua concentração e tempo de exposição. O ácido cítrico 

induz a proliferação de colagénio I e procolagénio II, enquanto o ácido glicólico nelhora a 

epiderme e a derme, o que comprova a utilidade dos AHAs para o rejuvenescimento da pele 

danificada. Além disso, principalmente o ácido cítrico, tem influência na indução da apoptose 

celular pela via das caspases, o que causa um aumento na taxa de renovação da pele [90]. 

5.4. Ácido azelaico 

Apresenta efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, antiqueratinizantes, além de 

propriedades antimicrobianas [91]. 

A sua ação ocorre por meio de fraca inibição da tirosinase. Pode apresentar efeitos 

citotóxicos e antiproliferativos nos melanócitos, possivelmente por interferir na respiração 

mitocondrial e na síntese de DNA em melanócitos anormais. Outro possível mecanismo de ação 

inclui a diminuição da formação de radicais livres [92]. 

Apresenta, também ação antimicrobiana contra o P. acnes, inibindo a formação dos 

comedões, além de regular a oleosidade da pele. A redução da hiperpigmentação desse fármaco 
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é equivalente à hidroquinona, com a vantagem de não ter ação nos melanócitos normais e 

fibroblastos [81]. 

5.5. Retinoides 

Os retinoides de ação tópica podem ser utilizados de modo bem versátil, visto 

apresentarem efeitos variados, como ajudar a despigmentar zonas hiperpigmentadas, atenuar as 

rugas e os efeitos que o sol causa na pele. 

Os mecanismos de ação dos retinoides na atenuação do fotodano incluem a inibição da 

regulação positiva induzida por UV de metaloproteinases de matriz, aumento da produção de 

colágeno tipo I, aumento da proliferação epidérmica e espessamento epidérmico, compactação 

do estrato córneo e a deposição de glicosaminoglicanos. O ácido retinóico, os receptores de 

retinóide X (RXRs) e os seus heterodímeros estão naturalmente presentes na pele, assim se 

acredita que modulam a ação dos retinoides aplicados topicamente [75, 93]. As funções de 

sinalização dos retinoides endógenos são mediadas principalmente pelo metabólito ácido da 

vitamina A, ácido retinóico (RA) e heterodímeros de dois recetores nucleares: o receptor do 

ácido retinóico (RAR) e o receptor do retinóide X (RXR). RAR e RXR heterodimerizam em 

sítios reguladores do DNA, os chamados elementos de resposta ao ácido retinóico (RAREs), e, 

na presença de RA, medeiam a ativação da expressão do gene alvo [94].  

Quando utilizado para clarear hiperpigmentação, o seu efeito é através da inibição da 

melanogênese (transferência de melanina dos melanócitos para os queratinócitos), processo 

resultante da diminuição da transferência do melanossoma para os queratinócitos. Ou ainda pela 

liberação de queratinócitos carregados de melanina durante a proliferação epidérmica, através 

do aumento da renovação dos queratinócitos [75, 86]. 

O alisamento da pele é a primeira melhora observada durante a administração tópica de 

retinoides, sendo visto logo no primeiro mês, o qual é atribuído ao aumento da proliferação e 

espessamento epidérmico, compactação do estrato córneo e deposição de glicosaminoglicanos. 

Ainda de entre os seus efeitos, os retinoides aumentam a expressão do gene pró-colagénio tipo 

I e II na pele fotoenvelhecida [75]. 

5.6. Hidroquinona 

Numa pele saudável que apresente suas funções normais, os melanócitos convertem a 

tirosina em melanina, pelo auxílio da enzima tirosinase. O mecanismo de ação da hidroquinona 

acontece através da inibição reversível da tirosinase (inibe a oxidação da tirosina em 4-

diidroxifenilalanina) com ação melanotóxica seletiva, o que acaba por impedir a síntese de nova 

melanina, além de suprimir outros processos metabólicos nos melanócitos (citotoxicidade). 

Experiências em animais, demonstraram que a hidroquinona auxilia para reduzir a formação de 
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melanossomas, alterar a estrutura interna dos melanossomas, aumentar a sua degradação e 

destruir organelas membranosas nos melanócitos [86, 87, 95]. 

6. Resultados 

 A formação para a equipe aconteceu no dia 14 de março, último dia de estágio, através 

de uma conversa individual com 6 membros que se encontravam presentes no dia, contando 

com apoio de um PowerPoint (Anexo 3) destacando os compostos principais e os produtos 

escolhidos. 

 O foco do projeto foi baseado em substâncias de venda livre, abrangendo medicamentos 

como no caso do peróxido de benzoílo, e produtos cosméticos como géis de limpeza para peles 

mista e/ou acneica. Desse modo, compostos como isotretinoína e antibióticos foram 

considerados apenas num contexto geral, inclusive pelo facto de o farmacêutico não realizar 

diagnóstico ou prescrever medicamentos, e sim aconselhar dentro dos limites da sua 

capacidade.  

O material de apoio aos colaboradores foi criado com base nas marcas e produtos 

disponibilizados na FFL, onde foram exemplificados artigos que poderiam ser aconselhados 

com segurança às gravidas e lactantes, visto não conterem substâncias nocivas, e, outros que 

por precaução era melhor serem evitados, já que apresentavam na sua composição uma ou mais 

substâncias contraindicadas por questões de segurança. Além disso, foi importante relembrar e 

reforçar o motivo pelo qual determinada substância era contraindicada e sobre os efeitos que 

causava no feto ou lactente, de modo a permitir que a equipe ficasse mais atualizada sobre o 

tema escolhido. 

7. Conclusão 

 Embora seja um assunto que ainda carece de estudo, as conclusões finais foram 

priorizadas para garantir a segurança das grávidas, lactantes e lactentes. De forma a aconselhar 

algum produto que esteja isento de riscos. 

A revisão bibliográfica do presente projeto foi universal, de modo a consolidar uma 

ideia que englobasse todo o assunto de interesse, para posteriormente direcionar aos pontos 

principais: desenvolvimento da acne e hiperpigmentação, desde os compostos utilizados. 

 O contexto surgiu após alguns atendimentos em que mulheres grávidas procuravam 

produtos para manchas adquiridas durante a gravidez, ou historial de acne que se encontrava 

mais agravado fosse pelas hormonas, ou pelo uso continuo da máscara de proteção individual. 

Durante estes atendimentos pude perceber que devido ao facto de este assunto não ser o 

habitual, o atendimento foi mais demorado. Portanto, o objetivo do projeto foi otimizar o tempo 

do atendimento, assim como consolidar melhor o conhecimento sobre o assunto.  
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 Os produtos exemplificados englobaram as diferentes marcas presentes na farmácia, as 

quais apresentavam formulações para os efeitos citados, separando dentro delas as gamas e os 

produtos mais vendidos e mais procurados, sendo selecionados de acordo com a sua 

composição. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Flyer Dia de atenção à saúde
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Anexo 2. Flyer Vacina da Gripe – página 1 
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Anexo 3. Material auxiliar para formação equipa sobre cosméticos para grávidas e 

lactantes 
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