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Resumo 

O estágio curricular de duração de 6 meses surge no culminar do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, servindo o presente relatório para transmitir todo 

o conhecimento adquirido após 4 meses de estágio em farmácia comunitária, tanto a 

nível prático como a nível científico, com o objetivo de colocar em prática todo o 

conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos de curso.  

Ao longo do estágio surgiram vários e novos desafios em diversas áreas, tanto a 

nível de gestão e a nível organizacional, como a nível do aconselhamento ao doente, 

onde se torna necessário colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso na dispensa de medicamentos e nos cuidados de saúde prestados. Destes, o 

principal desafio é o contacto com o doente, sendo este um utente cada vez mais e 

melhor informado, cada vez mais exigente com a sua saúde e portanto com todos nós, 

enquanto profissionais de saúde. 

Para além desta componente prática, a elaboração de casos estudo complementou 

a minha formação, tendo essa pesquisa sido direcionada em duas vertentes, uma na 

elaboração de uma campanha de cessação tabágica com o intuito de incutir o espírito 

no utente de prevenção da doença e promoção da saúde, e ainda uma pesquisa sobre 

as afeções dermatológicas menores mais comuns na grávida e no bebé, tendo sido 

organizado um seminário de aconselhamento farmacêutico para as utentes grávidas e 

recém-mamãs.  

Tive ainda o prazer de vivenciar o papel do farmacêutico como promotor da saúde 

e do bem-estar junto das crianças, através da minha colaboração no projeto “Formação 

nas Escolas – Cuidados a ter ao sol”, realizado pela Associação Portuguesa do Cancro 

Cutâneo em parceria com os laboratórios dermatológicos Uriage®. 
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Parte I 

1. A Farmácia Maia 

1.1 Localização e Estrutura Externa 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária foi realizado na Farmácia Maia (FM), 

localizada na rua do Campo Alegre, número 192, no Porto. Encontra-se aberta ao público 

há cerca de 60 anos, desde sempre inserida num prédio habitacional. 

Fisicamente dispõe de uma porta de vidro e ainda três montras, as quais são utilizadas 

para colocação de material publicitário. 

A FM é facilmente identificável pelo grande e recente painel verde com as inscrições 

“Farmácia Maia” e pela característica “Cruz Verde” localizada na fachada do edifico. 

1.2 Estrutura Interna e Horário de funcionamento 

Internamente a FM encontra-se dividida em 6 zonas principais: zona de atendimento, 

gabinete de apoio ao utente, casa de banho, local de receção de encomendas, escritório e 

área de armazenamento.  

A FM sofreu obras recentemente, de maneira a melhorar a área de atendimento ao 

utente. Atualmente é constituída por quatro balcões e uma ampla área com lineares de 

exposição de fácil acesso ao público, onde se encontram essencialmente produtos da área 

da dermocosmética.  

Relativamente ao horário de funcionamento, podemos encontrar as suas portas 

abertas ao público de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 20:00, e aos sábados das 9:00 

às 19:00. Ao Domingo encontra-se fechada, tendo este sido estipulado o dia de descanso 

semanal dos seus funcionários. A FM encontra-se inserida no regime de rotatividade dos 

dias de serviço, nesse dia encontra-se aberta durante 24 horas, sendo o serviço realizado 

através de uma janela inserida na porta de entrada. 

1.3 Recursos Humanos  

Na FM são atribuídas a cada pessoa responsabilidades e tarefas específicas, segundo 

as valências individuais de cada funcionário, que asseguram a qualidade do serviço na 

farmácia. Atualmente encontram-se quatro pessoas efetivas nos seus quadros, e ainda 

uma farmacêutica em formação, sendo elas: 

 Dr.ª Maria Adoração Maia - Diretora Técnica (DT); 

 Dr. Luís Miguel Castro - Farmacêutico; 

 Cristina Borges - Técnica de Farmácia; 

 Paula Bicho - Técnica de Farmácia.  

 Dr.ª Ana Costa (Farmacêutica em formação) 
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1.4 Os Utentes  

A particular localização da FM permite-lhe abranger uma comunidade muito 

diversificada de utentes.  

Devido ao facto de em 60 anos de existência não ter conhecido outra morada e também 

por se situar numa rua tão antiga e movimentada do Porto, permitiu-lhe a fidelização de um 

grande número de utentes, a maior parte deles de idade avançada e por isso 

polimedicados, tendo isso sido para mim um grande desafio ao longo destes 4 meses de 

estágio. 

A sua proximidade a dois emblemáticos hotéis da cidade do Porto promove uma 

afluência constante de turistas à farmácia, surgindo por vezes situações muito diferentes e 

peculiares, que inclusivamente nos permitem pôr em prática o nosso papel enquanto 

farmacêuticos noutros idiomas. 

Devido à proximidade a zonas estudantis, há também um contato com o utente jovem 

pondo-nos à prova relativamente a situações, dúvidas e problemas de saúde que lhes são 

mais característicos.  

Assim é bem percetível a versatilidade que o atendimento e o ato farmacêutico 

adquirem nesta farmácia, pois a atitude, discurso e conhecimento necessários para 

responder a cada situação variam consideravelmente, de situação para situação [1]. 

2. Gestão da Farmácia  

2.1 Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado pela Farmácia Maia é o Spharm®, da empresa 

SoftReis. Esta ferramenta é indispensável à gestão eficiente da farmácia uma vez que 

minimiza o tempo de trabalho, facilitando tarefas, como a gestão de stocks e programação 

de encomendas. Assim, permite a maximização da produtividade dos funcionários e, por 

consequência, a prestação de um serviço mais eficiente ao utente. 

Apresenta uma interface simples e bastante intuitiva, de modo a que possa ser utilizado 

de uma forma simples e rápida. 

Todos os produtos existentes na Farmácia possuem ficha de artigo própria e cada 

profissional da FM possui um número de trabalho e respetivo código de acesso, para uma 

melhor rastreabilidade das atividades diárias. 

O Spharm® é bastante útil na consulta de stocks, verificação de preços de 

medicamentos com e sem comparticipação, avaliação do risco de interações 

medicamentosas, identificação de substâncias pertencentes ou não a um grupo 

homogéneo e consultar, por vezes, a posologia de certos medicamentos  
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2.2 Gestão de Stocks  

Tal como em qualquer empresa, a farmácia tem que ser capaz de fazer uma boa 

gestão dos seus stocks, pois só assim é possível atingir o equilíbrio financeiro e gerir 

racionalmente os medicamentos e capital disponíveis. 

Todas as etapas do circuito dos produtos devem passar pelo SI, desde a sua compra 

(entrada no SI) até à sua venda (saída do SI), de forma a manter os stocks informáticos o 

mais aproximados possível dos stocks reais.  

Na FM, a gestão dos stocks é ajustada diariamente, baseando-se em vários fatores, 

nomeadamente, a localização da farmácia; os utentes, idade, poder de compra, 

preferências pessoais, doenças mais comuns; incidência e tipo de receituário; média 

mensal de vendas e rotatividade dos produtos; época do ano e produtos sazonais; capital 

disponível; condições de pagamento, bonificações dos armazenistas e promoções de 

laboratórios; e até a publicidade de produtos na comunicação social. 

O Spharm® permite analisar cada produto quanto aos stocks máximos e mínimos que 

este deve ter, propondo uma pré-encomenda automática quando os stocks de um 

determinado produto baixam do valor mínimo pré-estabelecido, tendo em conta o seu 

histórico de movimentações.  

2.3 Encomendas  

2.3.1 Realização de Encomendas  

Na FM as encomendas são realizadas através do Spharm® duas vezes por dia, uma 

no final do turno da manhã e outra no final do dia de trabalho. O sistema sugere uma 

encomenda de acordo com os produtos que foram vendidos desde a última encomenda 

realizada, sendo posteriormente validada e, se necessário, alterada por qualquer 

funcionário da FM. Após a conferência, a encomenda é enviada informaticamente para o 

fornecedor pré-definido. 

Durante o atendimento, podem ainda surgir situações que exijam a consulta de 

disponibilidade ou a realização de uma encomenda imediata de determinado produto, a 

qual pode ser realizada através de uma chamada telefónica diretamente para o fornecedor 

ou pelo gadget específico do fornecedor instalado nos computadores de trabalho da área 

de atendimento 

Existe ainda uma terceira modalidade de encomendas, realizadas mais 

frequentemente para produtos sazonais, produtos com elevada rotatividade ou marcas com 

que a farmácia trabalha, que são realizadas através dos delegados de informação médica 

dos laboratórios. Estes fazem visitas regulares à farmácia, visitas essas sempre sujeitas a 

marcação prévia, com o intuito de dar a conhecer novos produtos, ou auxiliar na gestão de 

compras da farmácia, oferecendo condições de compra mais apelativas para a farmácia, 
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através de descontos e/ou bonificações. Neste caso específico, a encomenda é 

formalizada por uma nota de encomenda, ficando o duplicado na farmácia para futura 

conferência dos produtos aquando da sua receção. 

2.3.2 Receção e Conferência de Encomendas 

A receção de encomendas é realizada num espaço destinado para o efeito, 

devidamente provido de um computador para que se possa dar entrada dos produtos 

informaticamente. A receção de encomendas começa pela chegada dos produtos 

acompanhados da respetiva nota de encomenda/fatura. 

O Spharm® permite a importação da encomenda recebida, quando esta foi efetuada 

através do sistema. Posteriormente dá-se entrada dos produtos no sistema através de um 

leitor ótico ou pela introdução manual do Código Nacional do Produto (CNP). Ao terminar 

este processo é necessário conferir determinados aspetos como: a quantidade recebida, o 

preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP), prazo de validade 

(PV) e a margem de comercialização. No caso dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM), dermocosmética ou outros produtos que não tenha o PVP exposto na 

caixa, é necessária a impressão de uma etiqueta contendo o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) e o PVP. No final da receção da encomenda é ainda necessário 

conferir se o valor total da fatura está de acordo com o valor calculado informaticamente. 

Quando corretos coloca-se o número do documento e finaliza-se a receção.  

No caso de não se proceder à importação de uma encomenda no SI, dá-se a entrada 

manual da mesma, sendo que todos os procedimentos e aspetos referidos anteriormente 

são igualmente realizados. 

Caso se detete alguma irregularidade na receção da encomenda contacte-se de 

imediato o fornecedor para que esta seja prontamente corrigida. 

2.3.3 Armazenamento 

Após a receção e conferência de uma encomenda, os produtos passam a estar sobre 

a responsabilidade da farmácia, a qual tem o dever de garantir a sua segurança e 

viabilidade, devendo para isso armazená-los em locais apropriados de modo a manterem 

as suas características. Este armazenamento é efetuado tendo em conta aspetos como: o 

espaço disponível, dado que os produtos devem ser armazenados de forma a aproveitar o 

maior espaço disponível, garantindo um acesso rápido e fácil, estando as gavetas 

legendadas de forma a facilitar o seu armazenamento e posterior procura; as condições de 

estabilidade como temperatura, humidade relativa, luminosidade e ventilação, as quais 

devem ser adequadas à preservação das características físico-químicas dos produtos. A 

farmácia possui ar condicionado de maneira a conservar os medicamentos a uma 

temperatura e humidade adequadas (temperatura máxima 25ºC e humidade relativa 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Maia 

5 
Joana Rodrigues Guerra Ferreira 

máxima 60-70%), sendo que todas estas condições são verificadas semanalmente e são 

efetuados registos das mesmas. Os medicamentos termolábeis são imediatamente 

armazenados no frigorífico (entre 2 e 8ºC) [2]. O armazenamento dos medicamentos tem 

ainda em conta o seu prazo de validade, aplicando-se a regra “first expired, first out” 

(FEFO), bem como o conceito “first in, first out” (FIFO), ou seja, os produtos rececionados 

mais recentemente e os produtos com PV maiores são armazenados atrás dos existentes 

em stock, garantindo que as primeiras existências a entrar em armazém e aquelas com PV 

mais curto são as primeiras a ser vendidas. 

O armazenamento tem ainda em conta as características do produto rececionado. Os 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são armazenados numa área fora do 

alcance dos utentes, enquanto que os MNSRM e os produtos de venda livre são dispostos 

em áreas privilegiadas da zona de atendimento, para que possam ser visualizados mais 

facilmente pelo consumidor final. 

Os medicamentos psicotrópicos, devido às suas características, encontram-se 

armazenados numa gaveta separada dos restantes medicamentos, a qual está 

devidamente identificada, num local reservado e fora da visão e do alcance do público. 

2.3.4 Fornecedores e Devoluções 

A primeira opção da FM, a nível de fornecedor é a Cooprofar, tendo também como 

fornecedores secundários a OCP e a Alliance Healthcare, aos quais se recorre em casos 

pontuais da não satisfação das necessidades da farmácia. 

As compras de produtos sazonais, produtos com elevada rotatividade, alguns 

dispositivos médicos ou marcas com que a FM trabalhe, são efetuadas diretamente aos 

respetivos laboratórios, obtendo-se desta forma descontos e bonificações, dado que o 

volume de encomenda é na maior parte das vezes maior. 

Quando existem irregularidades, quer na receção ou armazenamento dos produtos, 

estes podem ser devolvidos. As irregularidades podem ser de diversos tipos: produtos não 

enviados mas faturados ou encomendados, produtos enviados mas não encomendados, 

embalagens danificadas, produtos com preços antigos ou produtos retirados do mercado. 

Nestes casos, o Spharm® permite emitir uma nota de devolução ao fornecedor, onde 

constam informações como o número da guia de transporte, identificação da farmácia, 

nome comercial, código do produto, quantidade devolvida e motivo devolução. 

Posteriormente, dependendo da política interna do próprio fornecedor, a devolução pode 

ou não ser aceite. Caso seja aceite, pode ser feita uma troca pelo mesmo produto em 

condições adequadas ou pode ser emitida uma nota de crédito. No caso da devolução não 

ser aceite, o produto volta à farmácia, sendo colocado no ValorMed® para abate. 
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2.4 Controlo de Validades  

Mensalmente, na FM, é realizado um controlo dos prazos de validade, recorrendo-se 

ao Spharm® para retirar uma listagem dos produtos cuja validade termina dentro de dois 

meses. O objetivo é retirar os produtos cuja validade esteja a terminar da zona de 

armazenamento. No caso dos medicamentos estes podem ser devolvidos ao fornecedor, 

emitindo-se uma nota de devolução. No caso dos produtos em que não seja possível a 

devolução, procede-se ao abate dos mesmos sendo para isso colocados no ValorMed®.  

Para além disto, anota-se a validade dos produtos que não sejam retirados para fazer 

a correção do PV informaticamente. Este controlo permite também corrigir alguns stocks 

que estejam desatualizados. 

Durante o estágio verifiquei também o PV dos produtos de venda livre, cuja validade 

terminaria no prazo de 6 meses, com o objetivo de serem colocados num local específico 

de maneira a chamar a atenção para a sua compra ou ser efetuada sobre os mesmos 

algum tipo de promoção, de forma a serem escoados mais rápida e eficazmente, 

diminuindo as perdas de capital para a farmácia. 

3. Dispensa de Medicamentos 

3.1 A receita médica  

A receita médica é um documento imprescindível para que o farmacêutico possa 

efetuar a dispensa de medicamentos, estando esta em Portugal regulamentada na Portaria 

n.º 137-A/2012, de 11 de maio. O referido diploma prevê que a prescrição médica seja feita 

em formato eletrónico, salvo algumas exceções em que a prescrição pode ser manual, tais 

como: falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição 

ao domicílio e outras situações até um máximo de 40 receitas por mês [3]. 

Recentemente, foi também decretada, através da Lei nº 11/2012, de 8 de março, a 

obrigatoriedade da prescrição pela Denominação Comum Internacional (DCI), adequando-

se assim o formato das receitas médicas às referidas mudanças [4].  

Para que a receita apresentada pelo utente detenha validade legal tem de satisfazer 

alguns requisitos, tendo de apresentar os seguintes elementos: a) Número da receita; b) 

Local de prescrição; c) Identificação do médico prescritor; d) Nome e número de utente ou 

de beneficiário de subsistema; e) Entidade financeira responsável; f) Referência ao regime 

especial de comparticipação de medicamentos (se aplicável); g) Denominação comum 

internacional da substância ativa; h) Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens; i) Assinatura do prescritor. Quando validados todos 

os pontos anteriores a receita encontra-se então pronta para ser aviada, tendo uma 

validade de 30 dias a contar da data da sua emissão. A receita pode ser de caráter 

renovável, contendo até três vias, tendo cada via uma validade de seis meses contados 
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desde a data de prescrição, sendo que cada uma das vias deverá ter a indicação «1.ª via», 

«2.ª via» e ou «3.ª via». Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos 

distintos, ou seja, medicamentos que não tenham a mesma substância ativa, dosagem, 

forma farmacêutica ou agrupamento de forma farmacêutica, até um total de 4 embalagens 

por receita. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por medicamento. No caso 

dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária podem 

ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento [3]. 

Relativamente à receita manual, esta também cumpre uma série de requisitos para ser 

considerada uma receita válida. A receita não se pode encontrar rasurada, apresentar 

caligrafias diferentes ou ser prescrita com canetas diferentes ou a lápis, o número de 

embalagens prescritas deve constar em número cardinal e por extenso; e apenas é 

permitida uma via da mesma receita manual. Acrescenta-se ainda que para as receitas 

manuais apresentarem validade legal devem estar contemplados os mesmos elementos 

anteriormente referidos, acrescentando-se: a) Identificação do local de prescrição ou 

respetiva vinheta (se aplicável); b) Vinheta identificativa do médico prescritor; c) 

Identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do prescritor [3]. 

Nas unidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS), se a prescrição se destinar a um 

doente pensionista abrangido por um regime especial, deverá ser colocada a vinheta de 

cor verde de identificação da unidade de saúde. Nos consultórios e/ou médicos 

particulares, o local deverá estar igualmente identificado, através de carimbo ou inscrição 

manual (por exemplo, “Consultório - Particular”) [3]. 

Cabe ainda ao médico prescritor assinalar, sempre que se justificar, as exceções à 

prescrição por DCI, que podem ser: a) Margem ou índice terapêutico estreito (A receita tem 

que conter a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”); b) Reação adversa prévia (A receita 

tem de conter a menção “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação adversa prévia”) esta 

alínea aplica-se em casos que tenha ocorrido uma reação adversa prévia reportada à 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), ou seja, a 

um determinado medicamento (marca comercial) e a um utente em particular. O médico 

deve ainda registar esta opção no processo clínico do doente, para monitorização e 

controlo. Podem ainda apresentar a exceção c) Continuidade de tratamento superior a 28 

dias (A receita tem de conter a menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de 

tratamento superior a 28 dias”), aplicando-se em tratamentos com duração estimada 

superior a 28 dias. Esta opção deve também ser registada no processo clínico do doente. 

É de salientar que mesmo contendo a exceção, é permitido ao utente optar por 

medicamentos dentro do mesmo Grupo Homogéneo (GH), ou seja, com a mesma DCI, 

forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito desde que 

sejam medicamentos com preço inferior ao prescrito [3].  
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Atualmente encontra-se em vigor o novo sistema de Receita Eletrónica, com o qual 

não tive oportunidade de trabalhar. Este novo método de prescrição traz inúmeras 

vantagens, tanto para o médico prescritor, para o farmacêutico e também para o próprio 

utente. Trata-se de um sistema simples e prático, onde se prevê que os medicamentos 

sejam prescritos através do Cartão de Cidadão do utente, deixando-se assim de lado todo 

o papel gasto nas antigas receitas, caraterizando-se assim como um método sustentável 

e mais seguro. 

3.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Existem algumas condições que fazem com que um medicamento não possa ser 

dispensado sem o utente se fazer acompanhar da respetiva receita, sendo elas: 

medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; medicamentos que possam constituir um risco, direto ou indireto, 

para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para 

fins diferentes daquele a que se destinam; medicamentos que contenham substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar; medicamentos que se destinem-se a ser administrados por via 

parentérica [5]. 

Após confirmação de que a receita respeita todos os requisitos referidos no ponto 3.1, 

o farmacêutico pode proceder à dispensa propriamente dita, tendo como principal auxílio 

o SI. O primeiro passo será então a leitura dos códigos de barras presentes nas receitas, 

que correspondem ao Código Nacional Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM). Através 

da introdução deste código no SI temos acesso aos medicamentos que podem ser 

dispensados e que fazem parte do mesmo GH, sendo que neste grupo estão incluídos 

medicamentos de marca e medicamentos genéricos. Cabe ao utente selecionar o 

medicamento que pretende adquirir e que pertença ao GH prescrito.  

Após recolha de todos os produtos a serem dispensados do armazém, estes são 

introduzidos no sistema informático, escolhendo-se o regime de comparticipação a aplicar. 

O regime a aplicar encontra-se mencionado na própria receita, bem como, 

comparticipações especiais a aplicar, como Decretos-Lei ou Portarias, que estabelecem 

uma comparticipação especial para medicamentos de determinadas patologias. Também 

são passíveis de ser aplicados regimes de complementaridade adicional, como seguros de 

saúde ou membros de sindicatos, sendo que neste caso o utente deve indicar ao 

farmacêutico que usufrui deste tipo de complementaridades e apresentar informação 

comprovativa da mesma, normalmente, um cartão identificativo com o número de 

beneficiário do sistema a que pertence. 
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Após confirmação que os medicamentos prescritos e respetivas quantidades 

correspondem aos que serão debitados no sistema informático, procede-se à impressão 

no verso da receita da informação referente à operação, número e lote do receituário, bem 

como o regime de comparticipação, os medicamentos sob os quais é feita a 

comparticipação, identificados pelo seu CNP e nome, o PVP do medicamento, o valor da 

comparticipação, entre outras informações. A receita é depois assinada pelo utente em 

local apropriado, como comprovativo de receção dos medicamentos por ele solicitados, 

assinando também o funcionário que realizou a dispensa e carimbando a mesma. Estando 

todos estes passos devidamente realizados, a receita reúne condições para ser enviada 

para a(s) entidade(s) responsável(eis) pela comparticipação. 

Para além do ato da dispensa propriamente dita, os utentes devem ser devidamente 

elucidados no que diz respeito à posologia, via de administração, contraindicações, 

interações e ainda outras informações que sejam por estes solicitadas. O farmacêutico 

deve ainda tentar perceber se existe uma correta adesão à terapêutica e possíveis efeitos 

secundários fazendo um processo de acompanhamento individualizado ao doente. 

3.3 Medicamentos Genéricos  

Define-se como Medicamento Genérico (MG) um medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas (SA), a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [5]. 

Estes medicamentos vieram revolucionar um pouco a dispensa de medicamentos, 

trazendo a mesma substância ativa na mesma dose que os medicamentos de marca, mas 

a um preço inferior, o que permitiu aumentar o leque de opções por parte do utente. 

Desde a entrada em vigor da Lei n.º11/2012 de 8 de março que o farmacêutico tem o 

dever de informar o utente no momento da dispensa de quais os medicamentos que 

estejam contemplados no mesmo GH, sendo possível ao utente optar pelo medicamento 

que mais lhe convier [6]. 

Durante o meu estágio percebi que grande parte da população já está a tomar um ou 

mais medicamentos genéricos, a maioria dos quais doentes polimedicados devido aos 

custos inerentes à toma de vários medicamentos. No entanto, pude constatar que continua 

a haver pessoas ainda pouco crentes relativamente a este grupo de fármacos, 

principalmente doentes que continham regimes de complementaridade, acabando quase 

sempre por optar pelos de marca. A nível de dispensa pontual, a maior parte dos utentes 

optava pelos MG, salvo algumas exceções, como por exemplo, antibióticos. 
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3.4 Medicamentos Manipulados  

A preparação de Medicamentos Manipulados (MM) é uma área da profissão 

farmacêutica que está regulamentada pelo Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, e que 

define MM como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado segundo as 

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

ou nos serviços farmacêuticos hospitalares e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço [7]. 

Na FM não são realizados MM, no entanto esta responsabiliza-se pelo seu pedido à 

Farmácia Serpa Pinto, a qual procede à sua preparação e o envia através da Cooprofar. 

Os MM vêm com o preço calculado pela farmácia Serpa Pinto e podem ter uma 

comparticipação de 30% de acordo com o Decreto-Lei n.º106-A/2010, caso na receita 

esteja mencionado “manipulado” ou “f.s.a” (fac secundum artem) [8]. Apenas apresentam 

comparticipação aqueles que vêm descritos na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário 

Galénico Nacional. 

3.5 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica   

Os medicamentos não sujeitos a receita médica são aqueles que, tal como o nome 

indica, não necessitam da apresentação de uma receita médica para serem dispensados, 

podendo no entanto ser igualmente indicados sobre a forma de receita por aconselhamento 

médico, ainda que estes não sejam sujeitos ao mesmo regime de preços dos MSRM, sendo 

por vezes, o preço determinado pela farmácia. Estes medicamentos podem ainda ser 

vendidos em locais devidamente autorizados pelo INFARMED para o efeito, desde que a 

dispensa seja efetuada por um profissional de saúde devidamente habilitado. Existem, no 

entanto, MNSRM, que pelas suas características, são exclusivamente vendidos em 

ambiente de farmácia [5]. 

Este grupo de medicamentos contempla produtos usados no tratamento sintomático 

de afeções menores, como por exemplo constipações, problemas gastrointestinais e dores 

de cabeça, que não necessitam de uma consulta médica. No entanto, é de ressalvar que 

a dispensa destes medicamentos é da responsabilidade primária do farmacêutico devendo 

este tentar entender o motivo da procura dos mesmos por parte do utente e aconselhá-lo 

na melhor solução a adotar em cada caso, procurando fazer uma dispensa racional e 

cautelosa destes medicamentos, sendo que em caso de incapacidade de diagnóstico ou 

dúvida da necessidade de um MSRM, devemos encaminhar o doente para o profissional 

de saúde adequado. 
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3.6 Legislação Especial  

3.6.1 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus  

Sendo esta patologia tão prevalente nos dias de hoje e sendo tão debilitante do ponto 

de vista da criação de uma dependência a um medicamento, houve necessidade de criação 

de um Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus, que se 

encontrada regulado pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho [9]. 

No âmbito do tratamento desta patologia, os medicamentos e os dispositivos médicos 

utilizados são comparticipados de forma diferente pelo Estado Português, as insulinas para 

controlo da glicémia e os dispositivos médicos para a sua medição são comparticipados a 

100%, excetuando as tiras reativas que são 85% [10]. 

3.6.2 Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os produtos estupefacientes e substâncias psicotrópicas, devido às suas 

características farmacológicas, são substâncias quimicamente muito potentes e 

potencialmente perigosas a nível do Sistema Nervoso Central (SNC), causando 

dependência, o que leva a abusos no seu uso. Com isto, existe um controlo mais apertado 

por parte das autoridades competentes. Assim a encomenda destes produtos faz-se 

acompanhar por uma requisição dos mesmos em duplicado, onde consta a designação da 

substância, quantidade, data do pedido, número da requisição e número do registo interno. 

Posteriormente, o duplicado é enviado ao fornecedor devidamente carimbado e assinado, 

ficando a requisição original arquivada na farmácia. O armazenamento destes produtos é 

feito separadamente dos restantes medicamentos, numa gaveta que se encontra também 

fora do alcance do público [11, 12]. 

A nível da dispensa, para além das informações habituais, é impresso no verso da 

receita informações extra que são automaticamente inseridas aquando da dispensa 

informática destes medicamentos, como o nome e morada do doente; nome do médico 

prescritor; nome, idade, morada, número e data de emissão do bilhete de identidade/cartão 

cidadão de quem adquire este medicamento na farmácia, bem como o número da receita 

na qual são prescritos estes medicamentos. Após a venda dos mesmos, o sistema imprime 

um documento de saída destes medicamentos, o qual é agrafado a uma cópia da receita 

e arquivados por um período de 3 anos. A receita original segue com as restantes para o 

centro de conferência, sendo que o registo de movimento destes medicamentos deve ser 

enviado ao INFARMED no final de cada mês [5]. No caso de a receita ser manual, é enviada 

uma fotocópia da mesma para o INFARMED. 
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3.7 Outros Produtos Farmacêuticos  

3.7.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  

Definem-se como Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) todas as substâncias ou 

mistura de substâncias que possuam propriedades curativas ou preventivas das doenças 

e seus sintomas no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções orgânicas [13]. 

Na Farmácia Maia a dispensa destes medicamentos corresponde a uma pequena 

percentagem do seu volume total de vendas, sendo pouco comum a procura destes 

medicamentos. No entanto, os mais solicitados são os medicamentes antiparasitários para 

animais de estimação (de toma oral ou aplicação local) também alguns anticoncecionais. 

3.7.2 Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal 

Estes produtos são definidos como qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, com a finalidade, 

exclusiva ou principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em 

bom estado ou de corrigir os odores corporais [14].  

Atualmente observa-se uma crescente preocupação com alguns problemas de pele 

que até agora era ignorados ou preteridos em função de outras patologias consideradas 

mais severas. Assim, e embora não se enquadrem na categoria de medicamento, cresce 

visivelmente a quantidade de utentes que recorre à farmácia para um aconselhamento 

mais seguro e profissional a nível dermocosmético. 

Os produtos cosméticos são, atualmente, uma importante fonte de receita para a 

farmácia, devido às margens que são possíveis de ser aplicadas nos mesmos, 

compensando assim apostar em trabalhar marcas mais diversificadas, que apresentem 

melhores condições, que sejam mais procuradas e que promovam bons resultados, tendo 

também sempre em conta a importância da adequação dos produtos vendidos ao público-

alvo, às suas necessidades e ao seu poder económico. 

A FM trabalha atualmente com algumas marcas, nomeadamente, Vichy®, Avène®, 

Liérac®, La Roche Posay®, Uriage®, Isdin®, entre outros. Estes produtos encontram-se 

expostos numa zona privilegiada da área de atendimento para permitir um contacto mais 

facilitado aos mesmos por parte dos clientes. 

3.7.3 Suplementos Alimentares  

Define-se suplemento alimentar como género alimentício que se destina a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constitui fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, sendo comercializados de forma doseada e destinando-se a ser tomados em 

quantidades reduzidas [15].  
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Este tipo de produtos tem sido alvo de uma grande procura dada a crescente 

preocupação das pessoas em procurar produtos à base de constituintes de origem natural, 

muitas vezes por pensarem que estão menos associados a efeitos colaterais e interações. 

Daqui se depreende a extrema importância do conhecimento farmacêutico nesta área, de 

forma a promover uma melhor indicação destes produtos e avaliar melhor a influência 

destes na terapêutica de um doente. Por vezes surgem situações de produtos com 

informação insuficiente a nível da sua indicação e mesmo a nível dos seus efeitos laterais, 

devendo o farmacêutico tentar informar-se relativamente aos mesmos de forma a prestar 

aconselhamento detalhado aquando da dispensa destes produtos. 

3.7.4 Nutrição Específica  

Nutrição específica compreende todos os produtos utilizados numa alimentação 

especial, sendo destinados a complementar a alimentação em determinadas condições, 

nas quais o indivíduo necessita de um aporte nutritivo suplementar [16]. 

O uso desta suplementação destaca-se em patologias como, desnutrição, anorexia, 

úlceras, oncologia ou determinados problemas metabólicos, quando existe uma 

necessidade da isenção específica de determinados compostos. Pode também incluir-se 

a nutrição geriátrica, dado que esta faixa etária é mais propensa a deficiências energéticas, 

vitamínicas e minerais comuns com o avançar da idade, e também a nutrição infantil. 

Apesar da Organização Mundial de Saúde aconselhar a que se mantenha a amamentação 

dos bebés até aos 2 anos de idade devido a todas as vantagens descritas relativamente 

ao leite materno, nem sempre será possível optar por esta modalidade, daí terem sido 

criadas fórmulas de leite adaptado que tentam mimetizar o leite materno. 

3.7.5 Dispositivos Médicos  

Define-se como dispositivo médico qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material destinado a ser utilizado para fins de diagnóstico ou terapêuticos e cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

sendo destinado pelo fabricante a ser utilizado para fins de diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência e 

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

controlo da conceção [17]. 

A maior parte dos dispositivos médicos disponíveis na FM incluem os dispositivos para 

ostomia, material de penso e meias de compressão, entre outros, requerendo estes um 

conhecimento mais aprofundado por parte dos profissionais da farmácia, para conseguir 

explicar corretamente ao utente como é que estes devem ser usados, bem como 
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problemas associados aos mesmos, dada a complexidade do seu uso e desconhecimento 

do seu modo de ação por parte dos seus utilizadores 

3.8 Conferência de Receituário  

Como seria de esperar, dada toda a informação que é necessário conferir e ainda 

tentar perceber se existem dúvidas por parte do utente ou tentar prestar um 

aconselhamento completo e adequado, por vezes surgem erros durante a dispensa de 

medicamentos, dos mais variados tipos, por exemplo, dispensa de medicamentos que 

embora tenham a mesma DCI não façam parte do mesmo GH, troca de dosagens, 

dispensa de medicamentos com quantidades diferentes, bem como, receitas que não 

preencham os requisitos para serem consideradas totalmente válidas.  

É portanto essencial uma conferência de cada lote no término mesmo, para verificar 

se ocorreu alguma irregularidade durante o aviamento de cada receita, de forma a corrigi-

la atempadamente. 

3.9 Faturação  

Aquando da dispensa da medicação solicitada pelo doente, inserção dos MSRM e 

respetiva entidade no SI, é calculada automaticamente a comparticipação a aplicar ao PVP 

dos medicamentos em questão. Posteriormente, além do sistema proceder à impressão no 

verso da receita de toda a informação referente à operação realizada, emite também um 

número sequencial a cada receita pertencente ao mesmo organismo, sendo estas 

agrupadas em lotes de 30 receitas. No final de cada mês é efetuado o fecho dos lotes e é 

emitido um documento resumo de cada um dos lotes, denominado “verbete”, o qual 

discrimina os valores de PVP dos medicamentos, o valor pago pelo doente, o valor 

comparticipado pela entidade responsável e ainda, uma fatura por cada organismo emitida 

em quadruplicado, na qual consta uma série de informações como: nome da farmácia; 

código da Associação Nacional das Farmácias (ANF); nº da fatura; mês e ano; organismo 

de comparticipação; número total de lotes e de receitas; valores totais do PVP; encargos 

totais relativos ao utente e o total da importância a pagar pela entidade; data de emissão; 

carimbo; e assinatura do DT ou seu representante legal. 

Os documentos-resumo e as receitas originais faturadas ao SNS devem ser enviados 

até ao dia 5 do mês seguinte à Autoridade Regional de Saúde (ARS) para o Centro de 

Conferência de Faturas, sendo o valor da comparticipação posteriormente devolvido pela 

ARS. A documentação relativa à comparticipação por outras entidades responsáveis, como 

sindicatos, seguradoras, entre outras, é enviada ao INFARMED, sendo posteriormente por 

este reencaminhada para correspondentes entidades. 
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3.9.1 Sistema de Preços de Referência  

O sistema de preços de referência aplica-se aos medicamentos comparticipados 

incluídos no mesmo GH e que sejam prescritos e dispensados no âmbito do SNS. As 

listagens referentes aos GH são atualizadas pelo INFARMED de forma periódica [18]. 

O preço de referência (PR) dos medicamentos define-se como o “valor sobre o qual 

incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos 

grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é 

aplicável” e deve corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes 

no mercado que integrem cada GH [18,19]. De referir também que o PVP dos novos 

medicamentos a comparticipar, quando já existe um GH onde estes se incluam, deve ser 

inferior em 5 % relativamente ao PVP máximo do medicamento genérico de preço mais 

baixo, com pelo menos 5 % de quota do mercado de medicamentos genéricos no grupo 

homogéneo [20]. 

Nos casos em que o PVP seja inferior ao PR, a comparticipação é calculada de acordo 

com o PVP. Na situação contrária, em que o PVP é superior ao PR, a comparticipação é 

calculada em função do PR, sendo que o valor adicional é suportado pelo utente [18]. 

Através deste sistema é possível uma diminuição dos custos associados à comparticipação 

dos medicamentos pelo Estado, apresentando simultaneamente uma alternativa 

económica ao utente, garantindo a eficácia e a qualidade do produto dispensado.  

3.9.2 Comparticipação  

Existem atualmente em Portugal vários sistemas e subsistemas de saúde, públicos e 

privados, que comparticipam os MSRM dispensados. O principal sistema de saúde 

português é o SNS, o qual pode ser complementado, por parte de várias empresas, como 

a Energias de Portugal (EDP), sindicatos, como o Sindicato dos Bancários do Norte 

(SAMS), ou companhia de seguros, como a Fidelidade. A complementaridade por parte 

dos referidos organismos deve ser solicitada pelo utente no ato da dispensa e sempre 

devidamente comprovada. 

No regime geral de comparticipação, o Estado comparticipa uma percentagem do PVP 

dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: Escalão A - 90%, Escalão B - 

69%, Escalão C - 37%, Escalão D - 15%, sendo estes escalões definidos na Portaria n.º 

924-A/2010, de 17 de setembro consoante a classificação farmacoterapêutica em questão 

[21,22]. Para os pensionistas a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

integrados no escalão A é acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 % 

[19]. Pode ainda ser atribuída uma comparticipação especial para medicamentos que tratem 

determinadas patologias, como: artrite reumatoide e espondilite anquilosante, doença de 

alzheimer, doença inflamatória intestinal, dor crónica não-oncológica moderada a forte, dor 
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oncológica moderada a forte, hemofilia, hemoglobinopatias, infertilidade, lúpus, 

paramiloidose, psicose maníaco-depressiva e psoríase [23]. 

4. O papel do Farmacêutico  

4.1 Relacionamento Interpessoal e Aconselhamento Farmacêutico  

O farmacêutico é, na grande maioria das vezes, o profissional com quem os utentes 

contactam em primeiro lugar, quando preveem um problema de saúde, e muitas vezes 

também último a quem os doentes recorrem antes de iniciar a sua terapêutica. 

Este tem também um duplo papel no SNS. Cabe-lhe prezar pelo uso correto e racional 

do medicamento, detendo a última palavra sobre a sua dispensa ou não, caso o utente não 

reúna todas as condições para a correta toma do mesmo. Por outro lado, e tal como 

descrito no Código Deontológico do Farmacêutico, a prática da sua profissão deve ter 

objetivo essencial o zelo pela saúde e bem-estar do doente [1]. Assim, é importante 

promover um aconselhamento farmacêutico de excelência ao utente, baseado em 

conhecimentos científicos, mas com uma proximidade adequada, de modo a que os 

doentes se sintam seguros na utilização dos medicamentos, contribuindo assim para uma 

melhor adesão à terapêutica. 

4.2 Automedicação  

Automedicação define-se como a “utilização de medicamentos não sujeitos a receita 

médica de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de 

saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de 

um profissional de saúde” [24]. No entanto, o que se tem começado a verificar em Portugal 

é a prática corrente desta automedicação, tendo surgido a necessidade de se limitar a 

mesma a situações clínicas bem definidas, estando as mesmas descriminadas no 

Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho.  

Durante o estágio pude perceber as principais razões que levam as pessoas à farmácia 

neste regime de automedicação, surgindo muitas delas em virtude de semelhanças com 

experiências passadas. Assim, é fácil entender o grande número de vezes que aparecem 

utentes na farmácia solicitando Brufen® 600mg (Abbott) e mesmo determinados 

antibióticos, como Clavamox DT® (Bial) e Augmentin Duo® (GlaxoSmithKline). Nestes e em 

muitos outros casos cabe ao farmacêutico detetar o problema e direcionar o utente para o 

tratamento mais eficaz e mais indicado ou mesmo encaminhá-lo para outro profissional de 

saúde. Aqui o farmacêutico assume o seu papel como protetor social do medicamento, 

devendo sempre que possível, assegurar que o utente reúne todas as condições para uma 

toma correta do mesmo, sendo detentor da decisão final, se a dispensa do MNSRM deve 

ser efetuada ou não.  
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Hoje em dia é bastante frequente depararmo-nos com situações de automedicação 

erradas, é nosso dever detetar corretamente essas situações e ter uma voz ativa no que 

toca ao aconselhamento e seleção do melhor tratamento para o nosso utente. 

4.3 Farmacovigilância  

As atividades de farmacovigilância visam a gestão de todo o ciclo dos medicamentos 

para uso humano de forma a garantir a total segurança do seu uso, tendo o farmacêutico 

um papel preponderante no que toca a melhorar a qualidade e segurança do uso de 

medicamentos, em defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, avaliação e 

prevenção de possíveis reações adversas ou outros problemas relacionados com o 

medicamento [25,26].  

A importância desta monitorização prende-se com o facto de durante a realização de 

ensaios clínicos muitas vezes não se detetarem determinados efeitos secundários de um 

medicamento devido ao facto da amostra utilizada ser muito restrita, ou estes serem efeitos 

tardios, podendo não ser detetados durante a fase experimental do medicamento. As 

notificações poderão ser feitas através do preenchimento de Fichas de Notificação, ou 

diretamente por telefone, fax ou e-mail diretamente para a Unidade Regional de 

Farmacovigilância [26]. 

5. Cuidados e Serviços Farmacêuticos  

5.1 Tensão Arterial 

A pressão arterial elevada é um dos problemas cardiovasculares mais perigosos, 

devido não só às complicações que podem daí advir, mas também devido ao facto da 

hipertensão arterial (HA) ser uma doença silenciosa. Assim, o seu controlo é imprescindível 

de forma a evitar complicações mais graves, como acidentes vasculares cerebrais (AVC) 

ou enfartes agudos do miocárdio (EAM). O farmacêutico tem então um papel indispensável 

na prevenção e monitorização desta patologia, devendo sempre que oportuno, sugerir 

medidas não farmacológicas, como mudança de hábitos alimentares, promoção da prática 

de exercício físico ou uma visita ao médico para um diagnóstico efetivo da doença e 

posterior tratamento adequado.  

A FM dispõe de um serviço de medição da tensão arterial (TA) com um pequeno custo 

associado, sendo esta efetuada com um medidor eletrónico da TA de braço. Durante o 

estágio tive oportunidade de efetuar várias medições, tendo inclusivamente, seguido 

alguns utentes num controlo diário aconselhado pelo médico, para verificar a flutuação dos 

valores durante uma semana e mesmo durante um mês. Alguns dos casos correspondiam 

a doentes cuja medicação se encontrava desajustada, sendo necessário este 

acompanhamento para a terapêutica poder ser posteriormente ajustada pelo médico. 

Acompanhei ainda casos de utentes que não estavam medicados para esta patologia, mas 
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já com antecedentes familiares, apresentando assim os seus primeiros sintomas de HA. 

Este controlo revelou-se então essencial para a iniciação de um tratamento farmacológico 

indicado. 

5.2 Glicémia  

Com o crescente aumento do número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 em Portugal, 

destaca-se de novo a importância crescente que este cuidado farmacêutico tem vindo a 

adquirir, no sentido de evitar o desenvolvimento de complicações graves e por vezes 

irreversíveis.  

A FM disponibiliza aos seus utentes esta medição, com um custo associado. Esta 

medição é efetuada recorrendo a aparelho doméstico e as respetivas tiras reativas, onde 

se coloca uma gota de sangue capilar. Após a revelação do resultado, este é por nós 

interpretado, sendo posteriormente prestado o devido aconselhamento tendo em conta o 

doente em causa. Durante o estágio pude perceber a importância que este serviço pode 

adquirir, tanto na deteção de novos casos desta patologia como no acompanhamento e 

vigilância da terapêutica. 

5.3 Colesterol Total e Triglicerídeos  

Outros dois parâmetros cujo controlo é também essencial são o colesterol total (CT) e 

os triglicerídeos (TG), pois, tal como a TA, são igualmente fatores de risco cardiovascular, 

dado predisporem ao desenvolvimento de fenómenos de aterosclerose, que podem 

posteriormente levar a complicações sérias, como AVC e EAM. 

A FM proporciona também a possibilidade de medição destes biomarcadores. Durante 

o estágio verifiquei uma predominância nas medições de CT face às medições de TG, 

possivelmente devido às últimas requererem jejum prolongado. 

Após realização destes testes e caso os valores se encontrem próximos do limite 

máximo dos valores de referência, começa-se por aconselhar o utente a modificar o seu 

estilo de vida, começando pela alimentação e a prática de exercício físico regular.  

Por vezes é realmente necessário recorrer a medidas farmacológicas, sendo que a 

análise destes parâmetros ajuda-nos tanto no aconselhamento da procura de um médico, 

como permite verificar a eficácia ou a necessidade de ajuste da terapêutica.  

5.4 Teste de Gravidez  

Na FM também é possível a realização de testes de gravidez. Estes são baseados no 

método imunocromatográfico de pesquisa da hormona coriónica humana (hCG), que se 

encontra elevada em caso de gravidez, no entanto podem também ocorrer resultados 

falsos positivos que podem estar associados ao desenvolvimento de cancro. É igualmente 

importante advertir as utentes para a importância da realização do teste utilizando a 
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primeira urina da manhã, pois é quando a concentração da hormona em análise se 

encontra mais elevada, minimizando assim a ocorrência de falsos negativos. Após a 

realização do teste, o resultado é entregue à utente num cartão destinado ao efeito, sendo 

de extrema importância manter uma postura imparcial, independentemente do resultado. 

No caso de um resultado positivo devemos aconselhar a utente a procurar um profissional 

de saúde adequado a um acompanhamento mais direcionado, devendo no entanto 

aconselhar a utente a evitar desde logo a ingestão de bebidas alcoólicas, fumar e a 

realização de esforços físicos. 

5.5 Consultas de Nutrição  

Tendo em conta que a obesidade é considerada um problema de saúde pública e que 

cabe também ao farmacêutico a promoção de um estilo de vida saudável, foi do entender 

da FM proporcionar aos seus utentes a possibilidade de frequentar consultas de nutrição, 

como resposta à crescente procura de soluções para o combate ao excesso de peso e à 

obesidade. Todas as quintas-feiras da parte da tarde, o gabinete de apoio ao utente da FM 

é reservado a consultas com uma nutricionista do programa DIETA EASYSLIM®, que 

acompanha um grande número de utentes com o objetivo de os ajudar a alcançar um peso 

adequado de forma saudável e de manter uma alimentação e estilos de vida que os ajudam 

a manter e a gerir melhor o seu peso no futuro. Os resultados têm sido claramente visíveis 

nos utentes acompanhados, levando cada vez mais clientes a aderir a estas consultas [27]. 

5.6 Programa de Troca de Seringas 

O programa Troca de Seringas foi retomado no início do presente ano, sendo que 

desde a sua criação em 1993 se demonstrou bastante benéfico para a população em geral, 

ao evitar o abandono das seringas usadas em locais públicos, com particular risco para as 

crianças e toxicodependentes que as reutilizavam, tendo evitado também a transmissão e 

aparecimento de novos casos pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). A iniciativa 

do programa “Diz não a uma seringa em segunda mão” resultou de um desafio lançado 

pela então Comissão Nacional de Luta Contra a Sida à ANF, no sentido de um maior 

envolvimento das farmácias suas associadas na prevenção e luta contra a esta infeção. 

Esta campanha destina-se a utilizadores de drogas injetáveis e tem como objetivo 

promover alterações nos seus comportamentos, minimizando o risco de infeção, presente 

quer na utilização de drogas por via endovenosa, quer na prática de relações sexuais 

desprotegidas. Assim mediante a entrega de seringas usadas na farmácia pelos seus 

utilizadores, a quais são colocadas em contentores próprios para posterior inceneração, é-

lhes facultado um kit gratuito que visa dar resposta a diferentes necessidades na prevenção 

do risco [28].  
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6. ValorMED  

A ValorMED, sociedade gestora de resíduos de embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso, tem como principal objetivo a gestão de todos estes resíduos. Com o intuito 

de diminuir os riscos para a saúde pública, as embalagens de medicamentos são 

recolhidas por esta empresa, ficando ao encargo das farmácias a recolha de todas as 

embalagens fora de uso ou prazo de validade, colocando-as num recipiente apropriado 

para o efeito [29]. Seringas e produtos biologicamente contaminados, não devem ser 

colocados no ValorMED, existindo na farmácia um contentor próprio para o efeito. Quando 

o recipiente se encontra cheio, é selado e pesado, cabendo, no caso da FM, à Cooprofar 

a sua entrega à ValorMED, funcionando assim como um intermediário desde sistema de 

gestão de resíduos. Durante o estágio verifiquei que os utentes da FM se encontram 

bastante sensibilizados para a importância da preservação do ambiente, sendo a entrega 

dos medicamentos fora de uso na farmácia já uma prática comum entre os utentes mesma.  

7. Formação contínua 

O rápido progresso da atividade científica, a constante inovação com a qual nos 

deparamos, bem como a crescente exigência de um consumidor cada vez mais e melhor 

informado, afetam a qualidade dos serviços prestados, uma vez que estes dependem 

diretamente da formação dos profissionais de saúde que os prestam. Assim, é fulcral 

reconhecer a importância da formação contínua de todos os colaboradores de uma 

farmácia como forma de dar resposta às evidentes alterações nas exigências colocadas a 

estes profissionais de saúde. No decorrer do estágio, para além de ter participado em todas 

as atividades acima descritas, tive também oportunidade de assistir a diversas formações, 

quer no âmbito da dermocosmética, apresentação de novos fármacos, tendo reconhecido 

que só assim é possível o permanente, rápido e adequando ajuste às novas situações e 

desafios que todos os dias nos são lançados pelo meio envolvente. 

Tabela 1 – Resumo das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

Data Atividade desenvolvida 

5 a 9/1 Atividades de gestão da farmácia (receção de encomendas, 
armazenamento, verificação de prazo de validades, devoluções) 

12 a 16/1 Correção de stocks e de receituário, prestação serviços farmacêuticos. 

26 a 30/1 Início do atendimento farmacêutico com supervisão. Formação Isdin® 

(Apresentação da gama Velastisa® e Everclean®). 

16 a 21/2 Formação Lierac® (Apresentação da nova linha Hidragenist®) e Formação 
Menarini® (“Função e disfunção sexual masculinas – nova terapêutica”) 

23 a 
27/2 

Início da campanha de cessação tabágica. Distribuição de panfletos. 
Formação Pierre Fabre® (Apresentação da linha de produtos bucodentários) 

Maio Seminário de Aconselhamento Farmacêutico. Formações à Escola Nossa 
Senhora de Lourdes sobre “Cuidados a ter ao sol” (Projeto APCC&Uriage) 
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2ª Parte 

Caso estudo 1 – Cessação tabágica 

1. Enquadramento e objetivos  

O consumo de tabaco é a principal causa de doença e morte prematura evitáveis nos 

países desenvolvidos, sendo que hoje se encontra bem estabelecida a relação entre o seu 

consumo e o aparecimento de inúmeras doenças, com particular destaque para o cancro 

em diferentes localizações, para as doenças do aparelho respiratório e do aparelho 

cardiovascular e ainda para os seus efeitos na saúde reprodutiva [30].  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o consumo de tabaco seja 

responsável pela morte de cerca de 6 milhões de pessoas por ano, morrendo uma pessoa 

a cada 6 segundos [31,32]. 

Sendo o tabagismo atualmente reconhecido como um problema de saúde pública em 

todo o mundo, a cessação tabágica constitui uma das vertentes fundamentais para o 

controlo desta epidemia, cabendo ao farmacêutico a consciencialização dos seus utentes 

para esta que é uma das maiores ameaças à saúde evitáveis [33,34]. 

Um dos objetivos de desenvolver esta campanha na Farmácia Maia, foi o 

desenvolvimento de um programa-tipo para orientar os profissionais de saúde desta 

farmácia a promover uma vida saudável permitindo a redução da probabilidade de 

desenvolvimento de patologias e de mortalidade prematura associadas ao consumo e 

consequente exposição ao fumo de tabaco. 

Esta campanha de cessação tabágica teve ainda como objetivos informar e alertar os 

seus utentes relativamente aos riscos do consumo de tabaco e aos benefícios que poderão 

advir do não tabagismo, avaliar e promover programas de prevenção e controlo do 

tabagismo personalizados e adequados a cada situação e utente em particular.  

2. Prevalência do consumo de tabaco em Portugal – dados epidemiológicos  

Em Portugal, após a implementação e entrada em vigor a 1 de janeiro de 2008 da nova 

política antitabagismo, em que o Parlamento Português aprovou a Lei n.º37/2007 com o 

objetivo de implementar normas que visem proteger os cidadãos dos efeitos nocivos da 

exposição involuntária ao fumo do tabaco e ainda a implementação de medidas de 

prevenção e controlo do seu consumo, no âmbito da educação e promoção para a saúde, 

tem-se verificado uma ligeira alteração nos padrões de consumo de tabaco em ambos os 

sexos (Anexo I) [35,36].  

O 4º Inquérito Nacional de Saúde (INS) realizado entre 2005 e 2006 revelou uma 

tendência para o aumento da prevalência de mulheres fumadoras, em especial nas idades 

jovens, sendo que esta prevalência se mostrou mais alta nas mulheres com um estatuto 

socioeconómico mais elevado [37,38]. Verificou-se que o risco relativo de ser fumador no 
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sexo masculino era mais elevado entre os indivíduos com menor nível de escolaridade, 

verificando-se o contrário no sexo feminino. Em ambos os sexos os indivíduos divorciados 

revelaram um risco acrescido de serem fumadores. No que toca à situação profissional, 

verificou-se que os indivíduos desempregados, em ambos os sexos, denotavam uma 

possibilidade acrescida de serem fumadores [39]. De um modo geral, verificou-se que a 

prevalência de fumadores diários e ocasionais na população portuguesa foi de 20,9% [38]. 

3. Mecanismo de ação na nicotina – a neurofarmacologia da dependência 

A nicotina, um alcaloide vegetal presente nas folhas do tabaco (Nicotiana tabacum), 

caracteriza-se pelas suas propriedades psicoativas com elevada capacidade de indução 

de dependência física e psicológica por mecanismos semelhantes ao de outras drogas de 

abuso, como por exemplo, a heroína e a cocaína [40]. Esta é transportada em pequenas 

partículas de fumo diretamente para os pulmões, onde é rapidamente absorvida para a 

circulação pulmonar venosa, atingindo o cérebro em cerca de 10 a 16 segundos, ativando 

os recetores colinérgicos nicotínicos (nAChRs) e lavando à produção de dopamina, a qual 

é posteriormente libertada no núcleo accumbens (Anexo II) [41]. 

Os nAChRs são membros de uma superfamília de canais iónicos compostos por cinco 

subunidades homólogas organizadas em torno de um poro central. No cérebro humano o 

subtipo de nAChRs mais comuns é o heterómero α4β2, acreditando-se ser este o 

responsável pelo desenvolvimento de dependência da nicotina (Anexo III) [42]. Esta atua 

como um agonista dos nAChRs que, após ligação aos mesmos, provoca uma abertura 

nestes canais iónicos, permitindo a entrada de Na+ e a saída de K+, o que resulta numa 

despolarização da célula, com posterior ativação de canais de Ca+ dependentes da 

voltagem, permitindo um maior influxo de Ca+ para o interior do terminal do axónio. Esta 

entrada de Ca+ estimula a movimentação de vesículas em direção à membrana plasmática, 

resultando numa libertação de dopamina para a fenda sináptica (Anexo IV). A ligação desta 

aos seus recetores é responsável pelas propriedades aditivas da nicotina [43-45].  

A mesma ação agonista dos nAChRs provocada pela nicotina, mas desta vez na 

medula adrenal, resulta numa libertação de adrenalina diretamente para a corrente 

sanguínea, causando vasoconstrição, aumento da pressão arterial, aumento da frequência 

cardíaca e até mesmo dos níveis de glucose sanguíneos [46,47]. 

Ao contrário da maioria dos agonistas que subexpressam o número de recetores com 

a exposição crónica, a administração continuada de nicotina leva a uma dessensibilização 

e inativação dos nAChRs, resultando num aumento do número de nAChRs em resposta a 

esta dessensibilização, levando ao desenvolvimento de tolerância e à necessidade de um 

maior consumo de tabaco para a obtenção dos mesmos efeitos iniciais [44,48,49]. 
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Foi ainda estabelecido que os sintomas de abstinência pelo uso desta substância 

surjam quando os nAChRs, previamente dessensibilizados, são desocupados pela nicotina 

e recuperam a sua resposta, o que ocorre durante algumas horas de abstenção, como por 

exemplo durante uma noite de sono [50]. 

De um modo geral, a maioria dos fumadores apresenta uma suscetibilidade individual 

à nicotina que pode ser substancialmente diferente entre indivíduos, podendo isto traduzir-

se em diferentes graus de dependência [51]. A variabilidade genética interindividual de uma 

das isoenzimas do citocromo P450 (CYP), nomeadamente a CYP2A6, parece ser 

responsável por uma diferente metabolização da nicotina [52]. Ainda a nível dos nAChRs, 

a ausência de algumas das suas subunidades, como por exemplo a β2, induz uma menor 

libertação de dopamina e por isso uma menor suscetibilidade à nicotina [53]. 

De salientar que, apesar do referido, importa ter presente que para a manutenção ou 

cessação deste consumo podem também contribuir fatores socioeconómicos, familiares e 

pessoais e não só os mecanismos neurofarmacológicos referidos [47]. 

4. Consumo de tabaco e efeitos na saúde 

O consumo de tabaco ganhou grande expressão durante as duas Grandes Guerra 

Mundiais, após a invenção da máquina de enrolar cigarros, sendo que as consequências 

do seu consumo eram na altura largamente despercebidas e portanto este tornou-se um 

hábito banal [54,55]. No entanto, o rápido aparecimento de inúmeras patologias do foro 

respiratório levou à realização de vários estudos caso-controlo relacionando o consumo de 

tabaco com o aparecimento de cancro do pulmão. Hoje sabe-se já que é responsável por 

inúmeras outras patologias (Anexo V) [56-58]. 

A nicotina desempenha um importante efeito biológico nas células humanas na 

iniciação e progressão do desenvolvimento de cancro [59]. Esta substância tem a 

capacidade de ativar vias de transdução do sinal através da ligação a recetores 

específicos, bem como atuar sobre certos fatores, como o fator anti-apoptótico Bcl-2 (B-

cell lymphoma 2), o fator nuclear kappa B (NF-kB), fatores de crescimento endotelial 

vascular e ciclooxigenase-2 (COX-2), que permitem a proliferação sobrevivência de células 

epiteliais danificadas, tornando-as cancerígenas [59-62]. Para além disso, a nicotina é 

também percursora de nitrosaminas específicas, conhecidas pela sua alta capacidade pró-

inflamatória e carcinogénica [63,64]. Para além de todos os mecanismos celulares referidos, 

é importante salientar a composição do fumo do tabaco em hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, nitrosaminas, entre outros, que atuam diretamente no DNA e levam à formação 

de aductos, mutações em genes supressores tumorais, como o gene p53, importantes nos 

processos de reparação de DNA [65].  
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Relativamente aos efeitos da nicotina a nível cardiovascular, sabe-se que estes são 

mediados primariamente por uma ação simpaticomimética, causando uma libertação de 

catecolaminas, quer a nível local, quer a nível sistémico, e levando a um aumento da 

frequência cardíaca, pressão arterial e contratilidade cardíaca [66]. O consumo de tabaco 

provoca lesões ao nível do endotélio arterial, aumento das lipoproteínas de baixa 

densidade, da hipercolesterolemia, e ainda a ativação de plaquetas, leucócitos e do 

processo inflamatório, sendo este último o componente essencial da iniciação e evolução 

da aterosclerose, processo esse que está na origem do desenvolvimento de inúmeras 

doenças cardiovasculares [67]. 

A nível respiratório, a nicotina contribui para o desenvolvimento de enfisema pulmonar 

pela diminuição da elastina no parênquima pulmonar e pelo aumento do volume alveolar 

[68,69]. Esta substância estimula ainda o reflexo vagal e o sistema parassimpático causando 

broncoconstrição e uma maior resistência das vias respiratórias, levando ao 

desenvolvimento de várias desordens do foro respiratório [68]. 

Para além de todos os efeitos da nicotina sobre o organismo já referidos, esta encontra-

se ainda associada ao desenvolvimento de úlceras pépticas, bem como à desordem do 

refluxo gastro esofágico [70]. Relativamente ao sistema imunológico, a nicotina demonstrou 

ser imunossupressora, tendo ainda outras implicações a nível do sistema ocular, renal, e 

ainda no sistema reprodutor masculino e feminino [68,71-74]. 

5. Constituintes do fumo do tabaco 

O fumo do tabaco caracteriza-se como sendo um aerossol constituído por uma fase 

gasosa e uma segunda fase constituída por partículas. Este fumo é constituído por cerca 

de 5 000 substâncias diferentes, sendo que a maior parte apresenta efeitos tóxicos e 

irritantes, como por exemplo, o monóxido de carbono, a acetona, o metano, o formaldeído 

ou a amónia (Anexo VI). Outras apresentam propriedades cancerígenas e outras ainda 

com propriedades radioativas [75,76]. 

6. Atuação farmacêutica na cessação tabágica 

Deixar de fumar melhora a qualidade de vida e reduz a morbilidade e mortalidade 

provocadas pelo consumo de tabaco, cabendo assim ao farmacêutico, devido ao seu 

contacto estreito com o utente, a prestação de um aconselhamento personalizado, 

informação sobre os riscos do tabagismo, permitindo também motivar o paciente a entrar 

num programa de tratamento adequado a si e às suas necessidades [77]. 

O abandono do tabaco é caracterizado como sendo um processo dinâmico e não um 

acontecimento, sendo este processo caracterizado por fases distintas que caracterizam um 

modelo teórico de mudança comportamental proposto por Procaska e DiClemente em 

1992, que permite compreender o processo de mudança nos indivíduos, permitindo uma 
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intervenção mais adequada para cessação do hábito de fumar [78]. Este modelo considera 

então a existência de cinco fases no processo de mudança: fase de pré-contemplação, 

fase de contemplação, preparação, ação e manutenção, aos quais se poderá seguir uma 

recaída ou abstinência definitiva (Anexo VII) [79]. 

Na fase de pré-contemplação o fumador não pensa em deixar de fumar, não se 

preocupa com o seu comportamento e encontra-se satisfeito com aquilo que considera ser 

um hábito e um costume social, sem sequer pensar nos riscos e consequências que daí 

poderão advir. Atualmente, 30% a 35% dos fumadores encontram-se nesta fase, sendo na 

sua maioria jovens. Na fase de contemplação o fumador começa a pensar que fumar é um 

problema e assume os seus efeitos negativos, começando a pensar em modificar o seu 

comportamento nos próximos seis meses. A grande maioria dos fumadores encontram-se 

nesta fase (cerca de 60 a 70%). Segue-se a fase de preparação em que o paciente decide 

deixar de fumar e inicia a planificação do abandono do tabaco, estimando-se que se 

encontrem nesta fase cerca de 5 a 10% dos fumadores [76,79]. 

Na fase de ação o fumador tem conseguido não fumar e permanece sem o fazer 

durante os 6 meses seguintes. Nesta fase as possibilidades de recaída são bastante 

elevadas. Segue-se a fase de manutenção, em que o paciente já não fuma há mais de 6 

meses, mantendo esse comportamento durante os 5 anos seguintes. A fase de finalização, 

ou também designada fase de abstinência definitiva, inicia-se quando o indivíduo se 

encontra abstinente há 5 anos, sem sofrer recaída. A fase de recaída pode suceder à fase 

de ação ou de manutenção, implicando o regresso à fase anterior, sendo muito importante 

o acompanhamento nesta fase de modo a evitar a sensação de frustração e a desistência 

por parte do paciente [76,79]. 

6.1 Avaliação do grau de motivação e de dependência do tabagismo 

A evolução do fumador ao longo deste processo está dependente de múltiplos fatores 

pessoais e sociais, sendo que o grau de motivação pessoal é decisivo para alcançar o 

sucesso pretendido [33].  

Assim, na primeira consulta de cessação tabágica é importante perceber se o fumador 

se encontra verdadeiramente disposto a deixar de fumar, recorrendo-se para isso ao teste 

de Richmond, que permite a avaliação do grau de motivação de cada utente em fraco, 

médio e forte [80]. É também de extrema importância avaliar o grau de dependência física 

à nicotina, recorrendo-se frequentemente teste de Fagerström, uma ferramenta bastante 

útil que auxilia na orientação da escolha do tratamento farmacológico mais adequado e o 

mais personalizado possível [81]. Nesta primeira consulta o fumador deve elaborar uma 

lista de razões que o motivam a deixar de fumar, é importante que o próprio também 

reconheça os riscos e benefícios da cessação tabágica. Para além do referido é importante 
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ajudar o fumador a identificar fatores e comportamentos de risco que se traduzam no 

desejo de voltar a fumar de maneira a que tente ao máximo evitar essas situações, 

adotando rotinas e estilos de vida que o permitam viver sem tabaco. Quando o fumador se 

encontra suficientemente motivado deverá ser marcada uma data para deixar de fumar – 

o designado “dia D” [33]. 

Posteriormente deverão ser marcadas sessões de seguimento com periodicidade 

semanal no primeiro mês e mensal no restante primeiro ano. Em cada sessão de 

seguimento farmacêutico deverá ser confirmada a abstinência, deverão ser registados os 

efeitos secundários da medicação e as dificuldades encontradas pelo paciente durante o 

processo de desabituação. Deve também ser controlado o peso e registados alguns 

parâmetros bioquímicos como a tensão arterial, níveis de glicemia, colesterol e 

triglicerídeos desde a primeira consulta antes de se iniciar o período de abstinência e 

posteriormente em todas as sessões de follow-up a fim de tentar tornar evidentes os 

benefícios da cessação tabágica, através da possível melhoria destes parâmetros [82]. 

É importante ter em conta que se o fumador mantiver o consumo de tabaco ao fim de 

quatro semanas deve-se considerar a suspensão do tratamento farmacológico. As 

recaídas são frequentes e a sensação de frustração deve ser combatida, reforçando a ideia 

de que a continuidade do acompanhamento e o começo de uma nova tentativa podem 

contribuir substancialmente para aumentar a probabilidade de sucesso [83]. 

De forma resumida, esta breve intervenção por parte do farmacêutico compreende um 

conjunto de passos que correspondem à mnemónica dos “5 A’s” [84]: 

1.Abordar os hábitos do fumador, se alguma vez tentou deixar de fumar, etc.; 

2.Aconselhar a parar de fumar, informando-o relativamente aos riscos que corre e os 

benefícios pessoais caso decida parar; 

3.Avaliar a motivação, tentando perceber se existe ou não interesse em parar, dado 

que a motivação é um aspeto crucial no processo de cessação tabágica; 

4.Ajudar na tentativa de parar quando o fumador se encontra preparado para 

abandonar o hábito, fornecendo informações e algumas estratégias para tal; 

5.Acompanhar, estabelecendo um programa de seguimento para avaliar a motivação, 

o cumprimento do programa estabelecido, mostrando-se sempre disponível para resolver 

eventuais problemas que possam surgir. 

7. Tratamento do tabagismo 

Os fumadores que queiram deixar de fumar e que tenham um consumo médio acima 

dos dez cigarros por dia devem ser aconselhados a adotar uma terapêutica farmacológica 

de modo a aumentar o sucesso na cessação tabágica (Anexo VIII) [77]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Maia 

27 
Joana Rodrigues Guerra Ferreira 

Os fármacos atualmente recomendados e considerados fármacos de “primeira linha” 

por apresentarem maior eficácia e menos efeitos secundários compreendem a terapêutica 

de substituição da nicotina (TSN), o bupropiom e a vareniclina. Estes fármacos devem ser 

aconselhados a todos os fumadores que queiram deixar de fumar, exceto quando 

contraindicados ou em populações específicas onde não existe grande evidência de 

efetividade ou baixa relação benefício/risco, como as grávidas, adolescentes ou fumadores 

ocasionais [77,79]. São considerados fármacos de “segunda linha” a clonidina e a 

nortriptilina, por apresentarem menor eficácia e maior incidência de efeitos secundários, 

sendo que só devem ser utilizados no caso de os de primeira linha falharem ou serem 

contraindicados [77,79]. 

7.1 Terapêutica de substituição da nicotina 

Como previamente referido, a nicotina é o constituinte do fumo tabaco com maior 

capacidade de causar dependência a nível do SNC. Assim sendo, a terapêutica de 

substituição da nicotina (TSN) foi a primeira terapêutica de auxílio à cessação tabágica 

aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) e inclui todos os fármacos que 

possibilitam a administração de nicotina por uma via diferente da do consumo do tabaco, 

permitindo mimetizar os efeitos da nicotina inalada, ajudando assim o utente a aliviar os 

sintomas de privação desta substância [85,86]. Em Portugal esta terapêutica encontra-se 

disponível sob a forma de adesivos transdérmicos, gomas para chupar e pastilhas para 

mascar [87]. Apresentam como principais características a eficácia comprovada, serem 

fáceis de usar, facilmente adquiridas e um baixo custo [88]. 

A dose recomendada e apresentação a utilizar variam de acordo com a dependência 

do fumador, sendo esta determinada recorrendo ao teste de Fagerström, que tem em conta 

aspetos como o número de cigarros fumados por dia e o tempo decorrido entre o acordar 

e o consumo do primeiro cigarro (Anexo IX) [89]. 

7.1.1 Sistemas transdérmicos de nicotina 

Os adesivos transdérmicos têm como principal característica o facto de libertarem 

nicotina, através da pele, de forma constante e contínua para a corrente sanguínea, sendo 

por isso cómodos para o utente, o que contribui para uma melhor adesão à terapêutica, 

apesar de apenas reproduzirem os níveis sanguíneos de nicotina semelhantes aos de 

fumar num espaço de 2 a 7 horas (Anexo X) [90,91]. Atualmente encontram-se 

comercializados em Portugal os adesivos de 16 e de 24 horas, em dosagens de 10, 15 e 

25 mg e de 7, 14 e 21 mg de nicotina, respetivamente [86]. Ambos devem ser aplicados de 

manhã, na pele limpa, seca e íntegra, devendo-se variar todos os dias o local de aplicação 

para evitar ou reduzir os efeitos adversos locais, devendo ser retirados ao deitar (os 

adesivos de 16 horas) ou na manhã seguinte (os adesivos de 24 horas). A eficácia dos 
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adesivos de 16 ou de 24 horas é muito semelhante. A principal diferença entre ambos 

prende-se com a libertação de nicotina durante a noite pelos adesivos de 24 horas, sendo 

por isso responsável por uma maior incidência de insónias [92]. Os principais efeitos 

secundários desta TSN são a irritação cutânea e o prurido, sendo que como efeitos 

secundários raros relacionados com a sobredosagem temos: mialgias, cefaleias, insónias, 

náuseas, vómitos, dispepsia, sudação, taquicardia, palpitações, entre outros que podem 

desaparecer com a redução da dose [93]. 

7.1.2. Gomas de nicotina de mascar 

Esta apresentação tem como principal característica a libertação de quantidades 

controladas de nicotina, a qual é absorvida através da mucosa oral, atingindo-se a 

concentração máxima de nicotina na corrente sanguínea 20 minutos depois (Anexo XVII) 

[92].  

Em Portugal são comercializadas gomas de 2 e 4 mg, com diferentes sabores 

contribuindo assim para uma melhor adesão à terapêutica [86]. Estas devem ser utilizadas 

durante 30 minutos, para que a nicotina seja totalmente absorvida, sendo que 15 minutos 

antes do seu uso não devem ser ingeridos quaisquer alimentos ou bebidas ácidas (café, 

coca-cola, sumos, cerveja), dado interferirem com a sua absorção oral [92].  

A principal vantagem desta apresentação é a forma relativamente rápida como a 

nicotina atinge o SNC aliviando os sintomas de privação [94]. 

A maioria dos efeitos secundários verificam-se a nível local e devem-se sobretudo ao 

efeito mecânico da mastigação, sendo eles a irritação da mucosa oral e faríngea, a 

indigestão, não devendo ser utilizadas em casos específicos, como a inflamação da 

orofaringe, problemas odontológicos prévios e uso de próteses dentárias removíveis [95]. 

7.1.3. Pastilhas de nicotina para chupar 

As pastilhas libertam nicotina de forma constante e uniforme, tal como as gomas de 

mascar, com a diferença de que não devem mastigadas ou deglutidas [96]. Existem 

pastilhas com 1,5 a 2,5 mg de nicotina, também com diferentes sabores e texturas [86]. 

Nestas, a quantidade de nicotina libertada é cerca de 25% superior à das gomas de 

mascar e, tal como as gomas, não devem ser ingeridos alimentos ou bebidas ácidas 15 

minutos antes ou durante o seu uso [92,97]. 

Apresentam as mesmas reações adversas locais do que as gomas, apesar de menos 

frequentes [92]. 
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7.2 Terapêutica não nicotínica 

7.2.1. Bupropiom  

Este antidepressivo atípico foi o primeiro fármaco não nicotínico aprovado pela FDA 

em 1997 na cessação tabágica com eficácia idêntica à TSN e inferior à vereniclina [98]. 

Embora o seu mecanismo de ação não seja totalmente conhecido na evicção tabágica, 

sabe-se que este fármaco inibe a recaptação da noradrenalina e da dopamina, 

aumentando os níveis extracelulares das referidas catecolaminas, para além de ser um 

antagonista dos recetores nicotínicos [99]. O bupropiom é um derivado β-feniletilamínico, o 

que explica a sua capacidade estimulante do SNC, reduzindo os sintomas de abstinência 

e o desejo compulsivo de fumar [100]. 

A dose inicial recomendada é de 150mg durante a primeira semana de tratamento, 

devendo-se posteriormente elevar a dose para 300mg por dia dividida entre duas tomas, 

com um intervalo mínimo de 8 horas entre elas de maneira a reduzir o risco de toxicidade. 

Devido ao facto das concentrações plasmáticas no steady-state serem obtidas entre 5 a 8 

dias após o início do tratamento, é aconselhável que o abandono do tabaco se faça a partir 

da 2ª semana após a primeira toma. A duração do tratamento deve ser entre 7 e 9 

semanas, devendo ser interrompido caso haja uma recaída [101,102]. 

Como efeitos secundários mais comuns desta terapêutica temos insónias, cefaleias, 

boca seca, náuseas e ansiedade, que podem ser facilmente controlados com uma redução 

da dose administrada [103]. Esta terapêutica está contraindicada em grávidas, em caso de 

amamentação, em jovens menores de 18 anos, e na presença de certas desordens, como 

epilepsia, bulimia, anorexia nervosa, entre outras [104]. 

7.2.2 Vareniclina  

Este fármaco, análogo do alcaloide citisina, foi aprovado no tratamento da dependência 

tabágica pela Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) em setembro de 2006, sendo 

mais tarde autorizado o seu uso em Portugal, em Março de 2007 [105]. 

A vareniclina é um agonista parcial dos recetores colinérgicos nicotínicos, mais 

precisamente da subunidade α4β2 [106]. A particularidade deste fármaco ser um agonista 

parcial permite-lhe, por um lado, ligar-se ao recetor e produzir um efeito semelhante ao da 

nicotina ao estimular a libertação de dopamina, embora numa dimensão menor e de forma 

mais lenta, reduzindo a urgência em fumar e consequentemente os sintomas de 

abstinência [106,107]. Por outro lado, tem a capacidade de deslocar a nicotina dos seus 

recetores e de os bloquear parcialmente, daí ser designado como agonista “parcial”, 

limitando os locais de ligação disponíveis para a nicotina se ligar e exercer os seus efeitos, 

resultando numa ação mais fraca da nicotina, caso haja consumo simultâneo de tabaco e 

do referido fármaco, ajudando a reduzir a sensação de prazer do tabaco [106].  
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O tratamento tem uma duração de 12 semanas, devendo ser iniciado 1 a 2 semanas 

antes do dia estabelecido pelo utente para deixar de fumar. Nos primeiros 3 dias o utente 

deve fazer 1 comprimido de 0,5 mg uma vez por dia, e do 4º ao 7º dia deve tomar 1 

comprimido de 0,5 mg duas vezes por dia. Nas restantes 11 semanas passa a fazer um 

comprimido de 1 mg duas vezes por dia. A dose deve ser aumentada progressivamente 

para minimizar os possíveis efeitos secundários [108,109].  

Os efeitos secundários mais comuns verificados são as náuseas, as cefaleias, a insónia 

e os pesadelos, que tendem a desaparecer com a continuação da terapêutica. Como 

efeitos secundários adversos graves foram notificados sintomas de depressão, podendo 

incluir ideação suicida e mesmo tentativa de suicídio [110]. 

Esta terapêutica não deve ser aconselhada a menores de 18 anos, grávidas ou em 

caso de amamentação, devendo-se ter especial precaução em pacientes com história de 

doenças psiquiátricas [110,111]. 

7.3. Outras terapêuticas farmacológicas usadas na cessação tabágica 

Muitos outros fármacos são utilizados em regime off-label na terapêutica da cessação 

tabágica, sendo alguns desses exemplos a clonidina e a nortriptilina [92]. 

A clonidina é um agonista α2-adrenérgico utilizado no tratamento da hipertensão, 

reduzindo também os sintomas de privação decorrentes do uso do álcool e opiáceos, por 

suprimir a atividade simpaticomimética [112]. Pode também ser útil na diminuição do 

síndrome de abstinência do tabaco em dosagens compreendidas entre 0,15 mg/dia a 0,75 

mg/dia, durante 3 a 10 semanas [99]. 

A nortriptilina é um antidepressivo tricíclico e o seu uso na terapêutica antitabágica 

deve-se ao facto de a abstinência tabágica poder causar depressão, consequentemente a 

depressão aumentar o risco de reincidência, e assim se justificar a recorrência a estes 

fármacos para evitar os sintomas depressivos associados à abstinência tabágica [113]. 

Outro possível mecanismo é a sua ação noradrenérgica [114]. É utilizada numa dosagem 

entre 15 mg/dia e 75 mg/dia, durante 3 a 10 semanas, sendo que a dose deve ser 

aumentada gradualmente, tal como os anteriores [115]. 

8. Intervenção na Farmácia Maia: Campanha de Cessação Tabágica “Um dia vou 

deixar de Fumar” – Connosco esse dia pode ser hoje! 

O farmacêutico comunitário, dado o cariz da sua atividade profissional e o contacto 

permanente que tem com os seus utentes, têm uma excelente oportunidade para promover 

bons hábitos de saúde e ter um papel ativo e relevante no que toca ao desenvolvimento de 

iniciativas de prevenção da doença junto da população [116].  

A iniciativa realizada na FM começou por uma campanha de sensibilização para a 

cessação tabágica através da distribuição de panfletos (Anexo XI) em mão a todos os 
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utentes que entrassem na farmácia, aquando do seu atendimento ao balcão. Esta 

campanha passou ainda pela colocação de um vinil na parte exterior da farmácia (Anexo 

XII), ficando este visível a todos os que passassem pela frente da mesma e ainda através 

da reprodução de um vídeo de promoção da campanha na televisão que se encontra na 

parte interior da farmácia (Anexo XIII). 

O programa de ajuda à cessação tabágica implementado na FM foi oferecido a todos 

os utentes que se dirigissem à farmácia e demonstrassem desejo e motivação para 

abandonar o hábito de fumar. Após esse primeiro contacto era realizada uma marcação 

para uma primeira avaliação do utente no que toca à sua motivação para deixar de fumar, 

recorrendo ao teste de Richmond (Anexo XIV) e também à avaliação da sua dependência 

física à nicotina, recorrendo para isso ao teste de Fragerström (Anexo XV). O horário 

estabelecido para esta breve avaliação era das 9h30 às 12h e das 14h30 às 17h, de modo 

a não coincidir com o horário de maior afluência de utentes à farmácia. 

Durante esta primeira consulta tentou-se também perceber quais os motivos que 

levaram o utente a tomar a iniciativa para deixar de fumar, ou dar informação sobre os 

riscos e benefícios da cessação tabágica. O objetivo desta primeira consulta seria também 

avaliar parâmetros bioquímicos como a tensão arterial, glicemia, colesterol e peso do 

utente para controlar possíveis alterações nos mesmos nas consultas de seguimento após 

iniciação do tratamento. Após avaliação do utente e tendo em conta o resultado do teste 

de Fragerström era então estabelecido um plano de tratamento personalizado, recorrendo 

à terapêutica de substituição da nicotina. 

De forma a facilitar e a incentivar a continuação deste programa mesmo após o término 

do meu estágio na FM foi também por mim elaborado um pequeno manual de apoio ao 

farmacêutico da consulta de cessação tabágica feito com base nesta pesquisa bibliográfica 

(Anexo XVI). 

Tendo em conta que esta campanha envolveu investimento, por parte da farmácia, em 

material necessário à divulgação da campanha, foi também por mim recolhida informação 

com o objetivo determinar o número de pessoas a ingressar neste programa e adquirir na 

farmácia produtos incluídos no programa de terapêutica de substituição da nicotina, de 

forma a pelo menos suportar os gastos tidos com a implementação deste programa (Anexo 

XVII). 

Caso de estudo 2 - Cuidado da pele e afeções dermatológicas menores na grávida 

e no bebé 

1. Enquadramento e Objetivos 

Sendo que na gravidez e no nascimento de um bebé surgem variadas dúvidas e 

questões no que toca à saúde materno-infantil, direcionei o meu trabalho para a 
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compreensão da saúde dermatológica, quer da grávida, quer do bebé, dado serem 

particularmente suscetíveis a alterações cutâneas tanto fisiológicas como patológicas. 

2. A fisiologia da pele do bebé 

A pele do recém-nascido caracteriza-se como sendo uma pele fina, frágil e mais 

sensível do que a do adulto [117]. Isto deve-se a alguns aspetos fisiológicos que caraterizam 

a pele nesta faixa etária, como o estrato córneo ser constituído por apenas uma a duas 

camadas celulares finas, a conexão derme-epiderme ser fraca e ter uma quantidade inferior 

de fibras elásticas e de colagénio [118]. Estes fatores contribuem para uma maior perda 

transepidermica de água, podendo conduzir à desidratação do bebé; maior absorção de 

potenciais toxinas, dada a permeabilidade cutânea estar aumentada; uma maior invasão 

de microrganismos, pois a função de barreira protetora da pele é ainda imatura, a 

fotoproteção natural está diminuída; e ainda a termorregulação é por vezes ineficiente, 

dada a imaturidade das glândulas sudoríparas [119-121]. 

3. Afeções dermatológicas menores da pele do bebé  

A fisiologia única da pele do bebé tornam-na suscetível ao aparecimento de um 

conjunto de alterações fisiológicas e transitórias, com evolução espontânea e que tendem 

a desaparecer sem ser necessário recorrer a tratamentos específicos, exigindo apenas 

alguns cuidados dermocosméticos específicos e adaptados [118]. 

3.1 Dermatite da fralda 

A dermatite da fralda (DF), designação dada à dermatose inflamatória localizada na 

zona da pele do bebé que está em contacto com a fralda (períneo, nádegas, abdómen 

inferior e coxas), é uma das lesões mais frequentes no primeiro ano de vida do bebé e 

caracteriza-se pelo aparecimento de machas e lesões de coloração vermelha, por vezes 

brilhantes e com aspeto molhado [122,123]. 

Esta lesão pode ser causada por uma série de fatores, como a oclusão provocada pela 

própria fralda; o aumento da temperatura e humidade locais provocado pelo contacto 

prolongado da pele com urina e fezes; o uso de substâncias químicas irritantes; o 

nascimento dos primeiros dentes, dado que o excesso de produção de saliva conduz ao 

aumento da acidez das fezes do bebé; e ainda o uso de alguns medicamentos que possam 

alterar a motilidade e flora intestinais, como certos antibióticos [122,124]. 

Relativamente ao tratamento da DF ligeira a moderada, o melhor é apostar na 

prevenção com o objetivo manter a pele constantemente limpa e seca, sendo que para isso 

podem ser adotadas algumas medidas como: mudança frequente da fralda; uso de fraldas 

descartáveis absorventes, transpiráveis e não oclusivas; higiene cuidada da zona da fralda; 

uso de cremes barreira protetores à base de vaselina, pasta de água ou óxido de zinco; e 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Maia 

33 
Joana Rodrigues Guerra Ferreira 

uso de pós protetores para minimizar fricção, como amido de milho ou óxido de zinco 

[122,125,126]. Em caso de eritema ligeiro devem usar-se cremes e pomadas com ação 

reparadora, protetora e asseptizante para diminuir o risco de sobre-infeção. Se o eritema 

persistir pode utilizar-se um corticoide de baixa potência, como a hidrocortisona a 1%, no 

máximo 2 vezes por dia, durante 2 a 7 dias. Se o eritema se mantiver intenso com o 

aparecimento de pústulas deve suspeitar-se de infeção por Candida albicans, utilizando-

se um creme com ação antifúngica (ex: nistatina ou imidazol), 2 vezes por dia, durante 7 a 

15 dias. Em dermatites severas são também utilizadas pomadas de alcatrão, embora o seu 

uso seja controverso. Pode também ser necessário recorrer ao uso de antifúngicos orais 

(fluconazol e cetoconazol) se ocorrer colonização intestinal por Candida albicans [125,126]. 

3.2 Dermatite perioral 

A dermatite perioral caracteriza-se por uma erupção acneiforme que surge na face, 

sendo caracterizada pelo aparecimento simétrico de pápulas, pústulas ou vesículas de 

contorno avermelhado na zona perioral e queixo [127].  

A etiologia exata desta afeção é desconhecida, mas são apontados como possíveis 

fatores causais o uso de determinados cosméticos e substâncias irritantes; a afeção devido 

aos primeiros dentes, dado conduzir a um excesso de produção de saliva; e ainda a 

terapêutica com corticosteroides tópicos, inalados ou sistémicos, parecendo ser este último 

o fator causal mais provável e melhor documentado [128,129]. Como fatores agravantes 

desta condição temos a radiação solar, o vento, o calor, a chucha, o uso dentífricos 

fluoretados [128]. 

Relativamente ao tratamento tópico em crianças, pode-se recorrer a formulações 

contendo metronidazol a 0,75%, ou mesmo ao uso de eritromicina oral ou tópica como 

tratamento adjuvante ou mesmo como monoterapia alternativa. O uso de tetraciclina oral, 

embora seja uma terapêutica eficaz em adultos, não é recomendado o seu uso em crianças 

devido aos seus efeitos secundários, como a descloração da dentição. O uso de 

formulações tópicas contendo 1% de hidrocortisona em monoterapia ou em combinação 

com o metronidazol tópico ou com a eritromicina oral pareceu também bastante eficaz 

[128,130]. Para além da terapêutica farmacológica deve também proteger-se o bebé dos 

fatores agravantes externos e usar cuidados de higiene específicos, como produtos 

lavantes sem sabão e pH neutro, e cremes hidratantes com ação reparadora, nunca 

dispensando o uso de proteção solar [131]. 

3.3 Crosta láctea 

Classificada como a manifestação mais frequente da dermatite seborreica infantil, este 

transtorno dermatológico ocorre com maior prevalência nos primeiros 3 meses após o 

nascimento, sendo que a forma clínica mais comum se caracteriza pela presença de 
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escamas amareladas e untosas que aderem e aglutinam no couro cabeludo do bebé. Trata-

se de uma situação benigna que surge normalmente nas primeiras semanas de vida e 

geralmente desaparece antes do primeiro ano de vida [132]. 

A etiologia exata é ainda desconhecida, no entanto crê-se que o seu aparecimento 

possa ter origem fúngica (Malassezia furfur, Malassezia ovalis), ou ser devido à produção 

excessiva de sebo devido à presença de hormonas esteroides maternas [133].  

Dado ser um transtorno de natureza autolimitada, deve-se optar por adotar inicialmente 

alguns cuidados simples como escovar o couro cabeludo do bebé com uma escova suave 

para remover as escamas, evitando a sua acumulação e a sobre-infeção; não lavar os 

cabelos do bebé com muita frequência para evitar irritações, tendo o cuidado de manter a 

zona limpa e seca. A aplicação diária de produtos adaptados com ação anti-inflamatória, 

asseptizante e de emolientes contendo vaselina branca pode ajudar a amolecer as 

escamas e tornar mais fácil a sua remoção. Se a dermatite persistir, o tratamento de 

primeira linha passa pela utilização de champôs contendo alcatrão mineral, dado inibir a 

atividade micótica. A utilização de preparações tópicas contendo corticoides ou 

cetoconazol também parecem ser eficazes na resolução desta afeção, embora o último 

seja melhor na prevenção de reincidências [134,135]. 

3.4 Dermatite atópica 

Esta dermatose inflamatória crónica é uma das afeções mais comuns em crianças. 

Surge por alteração da barreira cutânea e manifesta-se por pele muito seca, prurido e 

lesões avermelhadas (eczema), caracterizando-se por períodos de remissão e 

exacerbação. No bebé surge no rosto (bochechas), couro cabeludo, mãos, braços, pés ou 

pernas [136]. 

A etiologia da dermatite atópica (DA) não está totalmente esclarecida, no entanto 

apontam-se para inúmeros fatores, quer endógenos, quer exógenos, como causas desta 

disfunção da barreira cutânea. Como causas endógenas temos um défice de produção de 

ceramidas, o maior componente lipídico do extrato córneo, sendo que a sua redução leva 

à perda transepidermica de água e à consequente xerose; mutações do gene da filagrina, 

uma proteína essencial na construção da barreira cutânea e na manutenção da hidratação 

da pele; podendo ainda a DA ter como fatores endógenos causais a desregulação do 

sistema imunitário, sendo mais incidente em crianças que sofram de asma ou rinite 

alérgica. Relativamente aos fatores exógenos, este podem ser as mudanças climáticas ou 

mesmo devido ao estilo de vida dos países industrializados (poluição, tabagismo) [137-140]. 

No que toca ao tratamento, o mais importante é manter a hidratação do extrato córneo, 

contribuindo assim para a sua integridade e minimizando os efeitos de agentes irritantes e 

potenciais alergénios [141]. 
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Os principais fármacos usados na terapêutica farmacológica da DA são os corticoides, 

dado reduzirem a inflamação e o prurido por suprimirem a atividade de vários genes pró-

inflamatórios [140]. A sua aplicação deve ser restringida às zonas onde a inflamação seja 

mais intensa e devem ser aplicados imediatamente após o banho, dado que a sua 

absorção é favorecida se a pele estiver hidratada. As crianças e adolescentes devem ser 

tratados com corticoides de baixa potência, com formulações tópicas contendo 

hidrocortisona a 1 e 2,5%, dado o elevado risco de efeitos secundários severos, como a 

imunossupressão e o retardamento do crescimento, associados ao uso crónico destas 

preparações. O uso de corticoides sistémicos também está limitado à população pediátrica, 

pela mesma razão dos anteriores [142,143]. Também é recomendado o uso de anti-

histamínicos orais, como por exemplo, a difenidramina, a hidroxizina e a doxepina, devido 

aos seus efeitos antipruriginosos, sedativos e ansiolíticos, sendo especialmente útil a sua 

toma à noite, dado que a sensação de prurido se intensifica durante a noite, perturbando o 

sono do bebé [144]. A nova classe de fármacos tópicos a usar na DA incluem os inibidores 

tópicos da calcineurina (ex. tacrolimus e pimecrolimus), sendo que estes 

imunomoduladores não-esteroides atuam inibindo a ativação das células T e mastócitos, 

bloqueando a calcineurina e suprimindo várias citocinas mediadoras da reação alérgica 

inflamatória. O seu uso em crianças é ainda controverso, sendo que apenas se encontra 

autorizado o uso de preparações contendo tacrolimus a 0,03% em crianças a partir dos 2 

anos de idade, dado a elevada incidência de efeitos adversos [145,146]. 

Relativamente a medidas não farmacológicas estas passam por duches rápido com 

água tépida (36°C) e uso de óleos de banho; secar bem a pele após o duche, sem esfregar 

a toalha no corpo; manter a hidratação cutânea através do uso de emolientes adequados; 

manter as unhas sempre bem cortadas e limpas, para evitar lesões na pele ao coçar; em 

casa deve-se arejar todos os dias o quarto de dormir (quer no verão, quer no inverno); não 

aquecer demasiado a temperatura do quarto; evitar contacto com animais domésticos. 

Relativamente ao vestuário, este deve ser 100% algodão, devendo-se na sua lavagem 

utilizar lixívia adequada e evitar amaciadores de roupa. No que toca à alimentação, o bebé 

deve ser amamentado o máximo de tempo possível; a introdução de alimentos alergénios 

deve ser adiada; e apenas se deve diversificar a alimentação depois dos 6 meses [140,141]. 

4. A fisiologia da pele da grávida 

O maior afluxo de hormonas, nomeadamente estrogénio e progesterona, são 

responsáveis pela maioria das alterações cutâneas que se verificam durante a gravidez. A 

pele torna-se mais delicada, há uma menor resistência cutânea, desidratando também 

facilmente devido à perda de água favorecida pela secreção de suor estimulada pelas 
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hormonais tiroideias [147]. O aumento do volume sanguíneo e o facto da circulação e 

microcirculação se tornarem mais lentas tornam a pele mais irritável [148]. 

5. Afeções dermatológicas menores na grávida 

A gravidez representa um período de intensas mudanças endócrinas, metabólicas, 

vasculares e psicológicas, tornando a grávida mais suscetível ao desenvolvimento e 

aparecimento de alterações cutâneas de maior ou menor gravidade. 

5.1 Estrias 

As estrias surgem em cerca de 90% das mulheres grávidas por volta do 3º trimestre 

[149]. Caracterizam-se por linhas paralelas de cor inicialmente rosa-avermelhado que se vai 

atenuando com o tempo até adquirir um tom esbranquiçado [147]. Estas surgem por uma 

combinação de fatores, deste a predisposição genética, fatores hormonais, como o 

aumento de estrogénio, corticosteroides e relaxina e ainda fatores físicos, como o aumento 

de peso da mãe e do feto e a rápida distensão da pele [148]. Todos estes fatores contribuem 

para uma diminuição da adesividade entre as fibras de colagénio e de elastina, que levam 

a uma rutura parcial do tecido conjuntivo, com perda de elasticidade e tonicidade da pele. 

Surgem normalmente no abdómen, nádegas, coxas e seios, adquirindo um aspeto 

diferente consoante o local em que aparecem [150].  

Esta alteração cutânea não apresenta qualquer gravidade ou perigo para a mãe e para 

o feto, no entanto dado o possível impacte psicológico que pode causar, devido ao carácter 

inestético, aconselha-se a grávida a adotar algumas medidas de forma a prevenir o seu 

aparecimento, dado que até à data não existe nenhuma forma de tratamento eficaz que 

reverta o seu aparecimento [151]. 

Assim, para além da adoção de medidas como o controlo do aumento de peso; uma 

dieta adequada; a prática de exercício físico; a ingestão de 2 L de água por dia; e evitar 

longas exposições solares, aplicando sempre protetor solar; recomenda-se a aplicação 

precoce de cuidados anti estrias. Estes devem ser utilizados desde o início da gravidez, 

até um mês após o parto. Devem ser aplicados em movimentos circulares, duas vezes por 

dia, nas zonas mais suscetíveis ao seu aparecimento [152].  

Hoje existem no mercado inúmeros produtos especificamente desenvolvidos para a 

prevenção das estrias, cujo objetivo é limitar o processo inflamatório e estimular a 

regeneração cutânea. Da análise de todas as formulações existentes observa-se que de 

um modo geral são compostas por substâncias que reestruturam a função de barreira da 

pele e evitam a perda transepidermica de água, promovendo a hidratação e tornando a 

pele mais flexível, macia e com um aspeto homogéneo, como por exemplo: glicerina, 

vaselina, ureia, óleos minerais e vegetais, ceramidas, entre outros; substâncias com 

capacidade antioxidante, como a vitamina E e a vitamina C; e ainda substâncias que 
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estimulam a atividade dos fibroblastos e a formação de colagénio e elastina, como extratos 

de centelha asiática, hidrolisados de colagénio e elastina, ácido hialurónico, entre muitos 

outros compostos [151,153-155]. 

5.2 Hiperpigmentação: Cloasma e Linea nigra 

A hiperpigmentação é também uma das alterações dermatológicas mais frequentes na 

gravidez. Caracteriza-se pelo aparecimento de pequenas machas de cor acastanhada na 

pele, normalmente no 1º trimestre da gravidez. De um modo geral, tendem a desaparecer 

gradualmente no final da gravidez, sem que seja necessária qualquer intervenção por parte 

da gestante [156]. 

O cloasma ou “pano da gravidez” caracteriza-se pelo aparecimento de pequenas 

machas na face, mais frequentemente nas bochechas e parte superior do lábio. Designa-

se linea nigra à linha escura vertical que surge ao longo de todo o abdómen da grávida 

[157]. Ambas as alterações cutâneas surgem devido ao aumento de estrogénio e 

progesterona, duas hormonas estimulantes dos melanócitos, e devido ao facto destas duas 

zonas anatómicas serem particularmente sensíveis a esta estimulação hormonal dado a 

sua alta concentração em melanócitos, resultando assim na produção aumentada de 

melanina e uma distribuição desigual da mesma [158]. 

Durante a gestação aconselha-se a grávida a adotar alguns cuidados específicos de 

modo a evitar o aparecimento destas machas, especialmente na face, dado que para além 

de ser a zona anatómica mais exposta à radiação solar, fator que agrava o aparecimento 

e coloração do cloasma, o seu aparecimento pode adquirir um maior impacte psicológico 

para a grávida, dado o carácter inestético. Assim aconselha-se o uso de cremes protetores 

solares de índice elevado (SPF 50+); evitar a exposição solar prolongada, em especial nas 

horas de maior calor; e o uso de cosméticos que contenham agentes despigmentantes (ex. 

α e β-hidroxiácidos) e antioxidantes [159-151].  

Após a gravidez, se a pigmentação persistir, pode equacionar-se o uso de cremes 

contendo hidroquinona a 1-2%, ácido azelaico ou ácido ascórbico, dado que atuam 

diretamente no melanócito, intervindo na formação de melanina. Em casos mais graves 

pode associar-se cremes contendo tretinoína, ácido glicólico e hidrocortisona [162]. 

5.3 Alterações no cabelo e unhas 

No 1º trimestre da gravidez ocorre um crescimento excessivo de cabelo e algum pêlo, 

podendo-se verificar também uma distribuição anormal do mesmo, designando-se este 

fenómeno por hirsutismo. Após o parto verifica-se o fenómeno inverso [158]. 

O crescimento capilar compreende três fases: anágena (fase de crescimento), 

catágena (fase de transição) e telógena (fase de repouso), sendo que durante a gravidez 

se verifica um prolongamento da fase anágena. Este fenómeno deve-se ao facto do folículo 
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capilar apresentar vários recetores do estrogénio tipo-β. Dado que na gravidez se verifica 

um excesso de estrogénio em circulação, este liga-se aos seus recetores presentes no 

folículo capilar induzindo uma série de alterações que mantêm os folículos na fase anágena 

do ciclo de crescimento. Após o parto e com a diminuição desta hormona, ocorre o 

fenómeno inverso, designado eflúvio telógeno, em que se verifica uma queda acentuada 

de cabelo entre as 4 e as 20 semanas após o parto, destacando-se também a fragilidade 

aumentada das unhas. O normal crescimento é reestabelecido cerca de 15 meses após o 

parto [163-165]. 

Como tal não é necessário recorrer a nenhum tipo de tratamento, dado tratar-se de 

uma situação transitória e de resolução espontânea após o parto. Deve-se no entanto 

recomendar à gravida que adote alguns cuidados, como uma dieta equilibrada rica em 

vitaminas, evitando álcool e tabaco; escovar cuidadosamente todos os dias o cabelo desde 

a raiz até às pontas; e utilizar champôs e balsamos fortificantes para o cabelo e vernizes 

protetores e fortificantes para reparar e reforçar as unhas [166]. 

5.4 Alterações vasculares  

As alterações vasculares são muito comuns na gravidez e são principalmente devidas 

às alterações hormonais (estrogénio e progesterona), ao aumento da pressão 

intravascular, por aumento do volume sanguíneo, bem como do aumento do peso e volume 

do útero [158].  

A circulação venosa das pernas pode ficar consideravelmente perturbada, sendo os 

sintomas mais comum o edema, sensação de inchaço, dor, pernas cansadas e pesadas, 

sensação de formigueiro, podendo posteriormente levar ao desenvolvimento de varizes e 

pequenos derrames, de carácter inestético. Após o parto, as perturbações regridem com 

frequência de forma espontânea em algumas semanas [157].  

Existem alguns fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de varizes e 

pequenos derrames, como a hereditariedade; trabalhar de pé; o sedentarismo; excesso de 

peso; e gravidezes anteriores [158]. Assim, de forma a evitar o seu aparecimento, é 

necessário aconselhar as grávidas a ter alguns cuidados como: uma dieta equilibrada e 

exercício físico; evitar andar de saltos e usar vestuário apertado; evitar exposição solar 

prolongada e banhos demasiado quentes; elevar as pernas quando estiver sentada/deitada 

e evitar cruzá-las; massajar as pernas todos os dias com um cuidado específico para 

estimular a circulação e aumentar o retorno sanguíneo; usar meias elásticas; e, em último 

caso, a toma de suplementos contendo venotónicos [159,166].  

De modo a facilitar o aconselhamento em cada umas das situações em particular, quer 

no bebé, quer na grávida, abordadas ao longo deste relatório, encontra-se em anexo um 
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Guia de Aconselhamento Dermocosmético, com sugestão de alguns produtos 

dermocosméticos que podem ser aconselhados (Anexo XVIII).  

6. Intervenção na Farmácia Maia: “Aconselhamento farmacêutico dos 8 aos 80 - 

Sessão de esclarecimento à Grávida e ao Bebé” 

O farmacêutico, para além de estar habilitado a prestar todo o aconselhamento relativo 

ao uso correto e racional do medicamento e às implicações do seu uso, o exercício da sua 

atividade profissional deve também inclui a vertente da educação e promoção para a 

saúde, proporcionando aos utentes sessões de esclarecimento e aconselhamento, no 

sentido de os sensibilizar para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, de 

identificar precocemente sinais indicativos de patologia, de modo a evitar o aparecimento 

ou impedir a progressão do estado de doença [167].  

Assim, no âmbito dos casos de estudo a desenvolver, foi-me sugerida a organização 

de um ciclo de seminários de aconselhamento farmacêutico aos utentes da FM, tendo 

escolhido a grávida e o bebé como alvo da primeira sessão de aconselhamento.  

Esta decorreu no passado dia 23 de maio, pelas 10h no salão nobre da Junta da União 

de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. 

Foi por mim desenvolvido todo o trabalho de planeamento da atividade, organização 

do programa, tendo escolhido como temas a serem abordados por diferentes profissionais 

de saúde: a cólica infantil; a amamentação e a importância do leite materno; MNSRM na 

gravidez; como lidar com um novo membro na família e a depressão pós-parto; a 

importância do exercício físico e a fisioterapia no pré e pós-parto; e ainda um painel dirigido 

por mim relativo ao tema do meu caso estudo: “Cuidado da pele e afeções dermatológicas 

na grávida e no bebé” (Anexo XIX).  

O seminário de aconselhamento foi divulgado na FM a todas as grávidas e recém-mães 

aquando do seu atendimento ao balcão e ainda através da distribuição de panfletos com o 

programa da sessão (Anexo XX) e colocação de cartazes de divulgação na parte interior e 

exterior da farmácia (Anexo XXI). 

Apesar da pouca adesão que a sessão teve, os participantes ficaram bastante 

esclarecidos e agradados com a iniciativa da FM (fotografias da ação colocadas em Anexo 

XXII). 

Caso de estudo 3 – Projeto Escolas Uriage & APCC 2015: “Cuidados a ter ao sol” 

A marca francesa de dermocosmética Uriage® em parceria com a Associação 

Portuguesa do Cancro Cutâneo (APCC) especialista em fotoproteção e segurança na 

exposição solar, tem como objetivo sensibilizar a população portuguesa, especialmente as 

crianças, para os perigos da exposição solar e os cuidados adequados a ter ao sol. O alvo 

deste projeto são crianças dos 3 aos 10 anos e o objetivo do mesmo é dar-lhes a conhecer 
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quais as vantagens e desvantagens do sol e os comportamentos adequados e 

responsáveis que devem ter quando estão expostas ao sol.  

Todos os interessados em colaborar com este projeto receberam uma pequena 

formação dada pelas colaboradoras da Uriage®, bem como lhes foi facultado todo o 

material didático necessário à apresentação (Anexo XXIII). 

A minha participação neste projeto foi feita dando formações de cerca de uma hora, às 

crianças da pré-primária (4 e 5 anos) e primária (6 aos 10 anos) do colégio Nossa Senhora 

de Lourdes, situado na rua Rainha Dona Estefânia 54, 4150-302, no Porto. Durante os dias 

13 e 14 de maio, dei um total de seis formações a 371 crianças (101 crianças dos 4 aos 5 

anos e 270 crianças dos 6 aos 10 anos). 

Foi sem dúvida uma experiência bastante enriquecedora ter tido oportunidade de 

vivenciar o papel do farmacêutico enquanto educador e promotor da saúde e do bem-estar 

junto da população mais jovem (fotografias da ação colocadas em Anexo XXIV). 

Caso de estudo 4 – A importância do marketing farmacêutico 

O marketing e as campanhas publicitárias são ferramentas de extrema importância 

para aumentar a competitividade de qualquer empresa. No sector farmacêutico isso não é 

exceção, dada a vertente comercial subjacente à nossa profissão [162]. 

Na FM tenta-se a inovação constante do espaço físico da farmácia, no que toca à 

organização dos lineares, campanhas promocionais e publicitárias, de forma a reter a 

atenção dos utentes e criar neles uma necessidade de determinados produtos com 

interesse para a farmácia, por diversas razões, quer seja baixa rotatividade, produtos cuja 

validade expira nos próximos meses, ou por serem produtos com mais vantagens 

comerciais para a farmácia.  

Assim sendo, foi-me por vezes proposta a criação de alguns cartazes publicitários e 

promocionais, a organização e modificação de lineares consoante a sazonalidade e mesmo 

a idealização e construção de montras, dada a importância destas na promoção dos 

produtos que interessa à farmácia vender (Anexo XXV). 

Para além disso, fiquei também encarregue pela dinamização da página do Facebook® 

da farmácia, dada a importância reconhecida que esta rede social adquiriu nos últimos 

anos, tendo as vantagens de ser uma plataforma publicitária de grande alcance e gratuita 

(Anexo XXVI). 
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Anexos 

Anexo I Prevalência do consumo de tabaco em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II Localização anatómica do núcleo accumbens  

 

 

 

Prevalência do consumo de tabaco em Portugal em função do sexo, na população com idade 

superior a 15 anos, com a evolução do preço do tabaco (preço de referência: maço de marca 

premium). 

[Adaptado de: Machado A, Nicolau R, Dias CM, (2009). Consumo de tabaco na população portuguesa 
retratado pelo Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006). Revista Portuguesa de Pneumologia; 15 (6): 
1005-1027] 

[Adaptado de: Foulds J, (2006). The neurobiological basis for partial agonist treatment of nicotine 
dependence: varenicline. Int J Clin Pract, 60 (5): 571–576]. 
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Anexo III Estrutura dos recetores colinérgicos nicotínicos (heterómero α4β2) 

 

 

 

Anexo IV Mecanismo de ação da nicotina 

 

 

Esquema simplificado da libertação de dopamina mediada pela ação da nicotina no núcleo 

accumbens (A) e da libertação de dopamina aquando da abstinência tabágica (B). 

[Adaptado de: http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh293/179-185.htm, acedido a 10 de julho de 

2015] 

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh293/179-185.htm
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[Adaptado de: Foulds J, (2006). The neurobiological basis for partial agonist treatment of nicotine 
dependence: varenicline. Int J Clin Pract, 60 (5): 571–576]. 

 

 

Anexo V Doenças causadas pelo consumo de tabaco e pela exposição ao fumo do 

tabaco 

 

 

 

[Adaptado de: World Health Organization (2014). Health risks of smoking to the smokers in A guide 

for tobacco users to quit, WHO, Genebra, 17pp]. 
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Anexo VI Constituintes do fumo do tabaco 

 

 

 

[Adaptado de: World Health Organization (2014). Health risks of smoking to the smokers in A guide 

for tobacco users to quit, WHO, Genebra, 17pp]. 

 

Anexo VII Roda da mudança 
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[Adaptado de: Prochaska JO, DiClemente CC, (1983). Stages and processes of self changes in 

smoking towards na integrative modelo f change. J Consult Clin Psychol, 51: 390-395]. 

 

 

Anexo VIII Quadro-resumo da terapêutica utilizada na cessação tabágica 
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(libertação de 
quantidades 

controladas de 
nicotina, a qual é 
absorvida através 
da mucosa oral. 

Disponíveis gomas 
de 2 e 4 mg e 

pastilhas com 1,5 a 
2,5 mg de nicotina 

com diferentes 
sabores) 

Posologia: estabelecida de 
acordo com o grau de 
dependência da nicotina que 
deve ser avaliado pelo 
número de cigarros fumados 
diariamente e recorrendo ao 
teste de Fagerström. 
Duração do tratamento: 
duração do tratamento é 
individual, sendo 
aconselhável mantê-lo 
durante pelo menos 3 meses. 
A partir dos 3 meses, o 
número de gomas 
mastigadas por dia, deve ser 
gradualmente reduzido, até 
suspender a utilização do 
medicamento. 
Como usar: cada goma deve 
ser mastigada até que o 
sabor se torne intenso, 
mantendo depois a goma 
entre a bochecha e a gengiva. 
Quando o sabor da goma 
diminuir mastigar novamente. 
Repetir a rotina de 
mastigação durante 30 
minutos. As bebidas ácidas 
devem ser evitadas 15 
minutos antes de mastigar a 
goma. 

Efeitos indesejáveis: 
irritação da mucosa 
oral e faríngea, 
indigestão, boca seca. 
Contraindicações: 
inflamação da 
orofaringe, problemas 
odontológicos prévios 
e uso de próteses 
dentárias removíveis. 

Adesivos 
transdérmicos de 

nicotina 
 

(libertação de 
nicotina, através da 

pele, de forma 
constante e 

contínua para a 

Posologia: estabelecida de 
acordo com o grau de 
dependência da nicotina que 
deve ser avaliado pelo 
número de cigarros fumados 
diariamente e recorrendo ao 
teste de Fagerström. 
Duração do tratamento: a 
duração do tratamento 
completo é cerca de 3 meses, 

Efeitos indesejáveis: 
irritação cutânea e o 
prurido, sendo que 
como efeitos 
secundários raros 
relacionados com a 
sobredosagem temos: 
mialgias, cefaleias, 
insónias, náuseas, 
vómitos, dispepsia, 
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corrente 
sanguínea. 
Disponíveis 

adesivos de 16 e 
de 24 horas, em 
dosagens de 10, 

15 e 25 mg e de 7, 
14 e 21 mg de 

nicotina, 
respetivamente). 

mas pode variar em função 
da resposta individual, não 
devendo a sua utilização 
exceder 6 meses. 
Como usar: devem ser 
aplicados de manhã, na pele 
limpa, seca e íntegra, 
devendo-se variar todos os 
dias o local de aplicação para 
evitar ou reduzir os efeitos 
adversos locais, devendo ser 
retirados ao deitar (os 
adesivos de 16 horas) ou na 
manhã seguinte (os adesivos 
de 24 horas). 

sudação, taquicardia, 
palpitações, entre 
outros que podem 
desaparecer com a 
redução da dose. 
Contraindicações: 
Não fumador ou 
fumador ocasional e 
em caso de 
hipersensibilidade à 
nicotina ou a qualquer 
um dos excipientes. 
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Bupropiom 
 

(antidepressivo 
atípico que atua 
por inibição da 
recaptação da 

noradrenalina e da 
dopamina, atuando 

também como 
antagonista dos 

recetores 
nicotínicos) 

Posologia: a dose inicial 
recomendada é de 150mg 
durante a primeira semana de 
tratamento, devendo-se 
posteriormente elevar a dose 
para 300mg/dia dividida entre 
duas tomas, com um intervalo 
mínimo de 8 horas entre elas 
Duração do tratamento: entre 
7 e 9 semanas, devendo ser 
interrompido caso haja uma 
recaída 
Como usar: podem ser 
administrados com ou sem 
alimentos. 

Efeitos secundários: 
insónias, cefaleias, 
boca seca, náuseas e 
ansiedade, que 
podem ser facilmente 
controlados com uma 
redução da dose 
administrada. 
Contraindicações: 
grávidas, em caso de 
amamentação, em 
jovens menores de 18 
anos, e na presença 
de certas desordens, 
como epilepsia, 
bulimia, anorexia 
nervosa, entre outras 

Vareniclina 
 

(agonista parcial 
dos recetores 
colinérgicos 
nicotínicos) 

Posologia: tratamento deve 
ser iniciado 1 a 2 semanas 
antes do dia estabelecido 
pelo utente para deixar de 
fumar. Nos primeiros 3 dias o 
utente deve fazer 1 
comprimido de 0,5 mg 1x/dia, 
e do 4º ao 7º dia deve tomar 1 
comprimido de 0,5 mg 2x/dia. 
Nas restantes 11 semanas 
passa a fazer um comprimido 
de 1 mg 2x/dia. 
Duração do tratamento: 12 
semanas 
Como usar: pode ser 
administrado com ou sem 
alimentos 
 

Efeitos secundários: 
náuseas, cefaleias, 
insónia, pesadelos, 
que tendem a 
desaparecer com a 
continuação da 
terapêutica. Como 
efeitos secundários 
adversos graves 
foram notificados 
sintomas de 
depressão, podendo 
incluir ideação suicida 
e mesmo tentativa de 
suicídio. 
Contraindicações: 
menores de 18 anos, 
grávidas ou em caso 
de amamentação, 
devendo-se ter 
especial precaução 
em pacientes com 
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história de doenças 
psiquiátricas 
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Clonidina 
 

(agonista α2-
adrenérgico que 

atua por supressão 
da atividade 

simpaticomimética) 

Posologia: 0,15 mg/dia a 0,75 
mg/dia, consoante grau de 
dependência 
Duração do tratamento: 3 a 
10 semanas 
Como usar: dose 
administrada deve ser 
aumentada gradualmente de 
forma a minimizar os efeitos 
secundários 
 

Efeitos secundários: 
obstipação, náuseas e 
vómitos, cefaleias, 
tonturas, mal-estar, 
fadiga. 

Nortriptilina 
 

(antidepressivo 
tricíclico) 

Posologia: 15 mg/dia e 75 
mg/dia 
Duração do tratamento: 3 a 
10 semanas 
Como usar: dose 
administrada deve ser 
aumentada gradualmente de 
forma a minimizar os efeitos 
secundários. Deve ser 
tomado com um copo cheio 
de água e de preferência 
durante as refeições. 
 

Efeitos secundários: 
secura da boca, 
alterações intestinais, 
visão desfocada, 
dores de cabeça, 
tremores e fadiga. 

 

 

Anexo IX Tabela da dosagem recomendada da TSN segundo o resultado obtido no 

Teste de Fragerström 
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Anexo X Comparação do aumento da concentração plasmática de nicotina após o 

consumo de tabaco e após o uso dos diferentes produtos da TSN, 

nomeadamente, gomas de mascar e adesivos transdérmicos.  

 

 

[Adaptado de: Molyneau A, (2004). Nicotine replacement therapy. British Medical Journal, 

328: 454-456]. 

 

 

 

Anexo XI Panfleto distribuído na FM no âmbito da divulgação da campanha de 

cessação tabágica 
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Anexo XII Vinil colocado numa montra da FM no âmbito da divulgação da campanha 

de cessação tabágica 
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Anexo XIII Reprodução de um vídeo de promoção da campanha na televisão que se 

encontra na parte interior da farmácia 
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Anexo XIV Teste de Richmond 
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Anexo XV Teste de Fragerström 
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Anexo XVI Manual de Apoio ao Farmacêutico na Cessação Tabágica 
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Anexo XVII Determinação do número de pessoas a ingressar no programa de cessação 

tabágica de forma a suportar os gastos tidos com a implementação da 

campanha. 

 

1º Passo: Cálculo do custo total da campanha em material utilizado para a sua divulgação. 

 

 
 

2º Passo: Estimativa do número de fumadores que podem vir a entrar no tratamento com 

a TSN. 

 
 

3º Passo: Estimativa do número de pessoas que decidem iniciar a TSN, admitindo-se três 

possíveis cenários (cenário pouco favorável, cenário intermédio e cenário favorável). 
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4º Passo: Determinação do lucro obtido com a venda de cada unidade dos produtos 

Nicotinell® (Novartis), disponíveis na Farmácia Maia. 

 

 

(P.V.F. – Preço de Venda à Farmácia; P.V.P. – Preço de Venda ao Público) 

 

5º Passo: Posteriormente foi calculado o lucro obtido tendo em conta as pessoas que 

iniciam o tratamento em cada um dos três cenários (3, 9, ou 16 pessoas), em cada tipo de 

tratamento (se todas as pessoas fizerem tratamento com gomas, se todas fizerem 

tratamento com adesivos, ou se metade fizer tratamento com gomas e a outra metade com 

adesivos). Admitiu-se também que, em cada um dos três cenários considerados, metade 

do número de pessoas que iniciam o tratamento decide interromper o tratamento. 

Código 

CNP Designação comercial P.V.F IVA 6% P.V.P P.V.P s/IVA Lucro 

5943188 Adesivo 24h/7mg (x14) 25,87 € 27,42 € 36,22 € 34,17 € 8,30 € 

5943386 Adesivo 24h/14mg (x14) 31,20 € 33,07 € 43,68 € 41,21 € 10,01 € 

5943485 Adesivo 24h/14mh (x28) 55,88 € 59,23 € 78,23 € 73,80 € 17,92 € 

5943683 Adesivo 24h/21mg (x14) 33,43 € 35,44 € 46,80 € 44,15 € 10,72 € 

5943782 Adesivo 24h/21mg (x28) 60,04 € 63,64 € 84,06 € 79,30 € 19,26 € 

2943983 Pastilhas 1mg (x96) 22,03 € 23,35 € 30,84 € 29,10 € 7,07 € 

4249686 Pastilhas 2mg (x36) 10,76 € 11,41 € 15,06 € 14,21 € 3,45 € 

5039383 Gomas 2mg (x24) 6,46 € 6,85 € 9,04 € 8,53 € 2,07 € 

5591474 Gomas 2mg (x120) 23,57 € 24,98 € 33,00 € 31,13 € 7,56 € 

5040183 Gomas 4mg (x24) 10,06 € 10,66 € 14,08 € 13,29 € 3,23 € 
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Através da análise dos cálculos efetuados estimou-se que o mais favorável para a 

farmácia, de forma a suportar os custos da campanha, seria que 4 pessoas decidissem 

iniciar o tratamento, optando por um tratamento com gomas de mascar.  

 

Anexo XVIII Guia de Aconselhamento Dermocosmético de Afeções Menores da 

Grávida e do Bebé 
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Dermatite da 
fralda 

 
Dermatose 
inflamatória 
localizada na 
zona da pele do 
bebé que está 
em contacto 
com a fralda 
(períneo, 
nádegas, 
abdómen inferior 
e coxas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machas e lesões de 
coloração vermelha, 
por vezes brilhantes e 
com aspeto molhado. 

 

Composição:  
Complexo Poly-2P®: isolante e reparador 
Fitoesteróis: ação reestruturante 
Glicerina: ação hidratante 
Água termal Uriage: ação anti-inflamatória, hidratante e cicatrizante 
Sem perfume e com textura transparente 

Indicações e modo de utilização: 
Muda da fralda 
Preventivo em situações de eritema 
Machas e lesões avermelhadas 
- Em cada muda da fralda plicar uma camada espessa sobre a pele 
limpa e seca 

 

Composição: 
Completo TLR2-Regul®: ação anti-inflamatória 
Gluconatos de Cu e Zn: ação asseptizante 
Smectite 2%: ação absorvente 
Glicerina 2%: ação hidratante 
Água termal Uriage: ação anti-inflamatória, hidratante e cicatrizante 
 
Indicações e modo de utilização: 
Pele sujeita a sobreinfeção 
Eritema da fralda  
Varicela 
Eczema atópico exsudativo 
- Aplicar 2 a 3x/dia 

DESIGNAÇÃO SINAIS/SINTOMAS ACONSELHAMENTO DERMOCOSMÉTICO 

Uriage 

1er Change® 

 

Creme 

barreira 

isolante e 

reparador 

Uriage 

Cu-Zn+ 

Spay® 

 

Cuidado 

anti-

irritações 
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Composição: 
Óxido de zinco 40%: ação protetora, asseptizante e adstringente 
Dexpantenol 1,5%: ação regeneradora 
Manteiga de karité: hidratação e regeneração cutânea 
Glicerina: ação hidratante 

Indicações e modo de utilização: 
Proteção da zona glútea  
- Aplicar em cada mudança de fralda com a pele limpa e seca em 
camada fina. 
Se não se verificarem melhoras ao fim de 2 a 3 dias, aplicar 
Nutraisdin® AF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composição: 
Nitrato de miconazol 0,25%: o tratamento e prevenção de infeções 
fúngicas (ex: Candida albicans) 
Óxido de zinco 20%: ação protetora, asseptizante e adstringente 
Dexpantenol 1,5%: ação regeneradora 

Indicações e modo de utilização: 
Eczema exsudativo persistente da zona da fralda 
- Aplicar em camada fina e homogénea na pele limpa e seca durante 
7 dias, ao fim dos quais se se verificar persistência dos sintomas 
deve ser consultado um médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composição: 
Extrato de tremoço branco (Lupinus albus): neutraliza a ação de 
enzimas que causam irritação e acelera a reparação cutânea 
Óxido de zinco: ação protetora, asseptizante e adstringente 

Indicações e modo de utilização: 
Eritema da fralda presistente 
- Aplicar em cada mudança de fralda com a pele limpa e seca em 
camada fina. 
 

Nutraisdin® 

ZN 40 
 

Pomada 

reparadora 

Nutraisdin® 

AF 
 

Pomada 

reparadora 

com 

miconazol 

Mustela 

STELACTIV® 
 

Pomada 

reparadora  
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Dermatite 
perioral 

 
Erupção 
acneiforme que 
surge na face 
 
 

 
Aparecimento 
simétrico de pápulas, 
pústulas ou vesículas 
de contorno 
avermelhado na zona 
perioral e queixo 

 

Composição: 
Completo TLR2-Regul®: ação anti-inflamatória 
Gluconatos de Cu e Zn: ação asseptizante 
Silicatos e Polidecenos: formação de um penso protetor óleo-mineral 
Aloé Vera: ação reparadora 
Água termal Uriage: ação anti-inflamatória, hidratante e cicatrizante 

Indicações e modo de utilização: 
Irritação do contorno da boca  
Dermatite perioral e perinasal 
- Aplicar 2 a 3x/dia sobre a área irritada, depois de limpa 

 

Composição: 
Centella asiática e aceite rosa mosqueta: ação anti-inflamatória  
Ácido hialurónico: hidratação e regeneração da pele 
Manteiga de karité: hidratação e regeneração cutânea 
Dexpantenol: ação regeneradora 
Glicerina: ação hidratante 
Indicações e modo de utilização: 
Dermatite perioral e perinasal 
- Aplicar sobre a pele limpa e seca 3x/dia 

 Composição: 
BioEcolia®: mantém a flora protetora 
Complexo de Oligoelementos Cu-Zn-Mn: acelera a reparação cutânea 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar 2 a 3x/dia nas zonas irritadas devidamente limpas e secas 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO SINAIS/SINTOMAS ACONSELHAMENTO DERMOCOSMÉTICO 

Mustela  

Soin péri-

oral® 
 

Creme 

reparador  

Nutraisdin®  
 

Reparador 

perioral 

Mustela 

STELATRIA® 
 

Creme 

reparador 

purificante  
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DESIGNAÇÃO SINAIS/SINTOMAS ACONSELHAMENTO DERMOCOSMÉTICO 

 
Crosta láctea 

 
Manifestação 
mais frequente 
da dermatite 
seborreica 
infantil  

 
Presença de escamas 
amareladas e untosas 
que aderem e 
aglutinam no couro 
cabeludo do bebé. 

 

Composição: 
Água Termal de Uriage: ação anti-inflamatória, hidratante e calmante 
Complexo TLR2-Regul®: ação anti-inflamatória 
Piroctona Olamina: ação antifúngica e antibacteriana  
Glicerina: ação hidratante 
Manteiga de Karité: ação nutritiva 

Indicações e modo de utilização: 
Rosto e couro cabeludo irritado 
- Aplicar sobre a crosta láctea em massagem suave e deixar atuar durante 
a noite. Remover delicadamente no dia seguinte de manhã. 
Evitar o contacto com os olhos 
 

 

Composição: 
Ativos de origem natural provenientes do Abacate: regulação da produção 
de sebo 
Aloé Vera e Óleo de Borragem: ação hidratante e calmante 

Indicações e modo de utilização: 
Aplicar à noite na crosta láctea, massajando levemente. Deixar atuar 
durante a noite. De manhã, escovar delicadamente os cabelos do bebé e 
lavar a cabeça com um champô suave adaptado. 

Mustela  

Soin 

Croûtes 

de Lait® 
 

Creme 

reparador 

e calmante  

Mustela 

STELAKER® 
 

Cuidado 

queratorre-

gulador 
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DESIGNAÇÃO SINAIS/SINTOMAS ACONSELHAMENTO DERMOCOSMÉTICO 

 
Dermatite 
atópica 

 
Dermatose 
inflamatória 
crónica que 
surge por 
alteração da 
barreira cutânea 

 
Pele muito seca, 
prurido e lesões 
avermelhadas 
(eczema), 
caracterizando-se por 
períodos de remissão 
e exacerbação 

E
p
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ó

d
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g

u
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Composição: 
Água Termal de Uriage: ação anti-inflamatória, hidratante e calmante 
Cerasterol-2F® e TLR2-Regul®: complexos patenteados Uriage que 
conferem uma ação calmante, restruturante e anti-inflamatória  
Manteiga de karité: ação nutritiva e hidratante 
Extrato de borragem: ação antipruriginosa  

Indicações e modo de utilização: 
Utilizar diariamente. 
- Aplicar na pele limpa,1 a 2x/dia. 

 Composição: 
Rhamnosoft®: inibe a adesão bacteriana 
Polidocanol: ação antipruriginosa 
Glicerina: ação hidratante 
Niacinamida: ação anti-inflamatória 
L-Isoleucina: reforça o sistema de defesa da pele 
Ceramida 3 e outros emolientes: restaura a função de barreira 
Manteiga de karité: ação nutritiva e hidratante 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicação 2x/dia sobre as zonas da pele atópica extremamente secas 

 Composição: 
Aqua Posae filiformis®: ingrediente patenteado que visa estabilizar e 
equilibrar o microbioma da pele e restaurar a barreira cutânea 
Nacinamida: ação anti-inflamatória 
Manteiga de Karité (20%): ação nutritiva e hidratante 

Indicações e modo de utilização: 
Pele sensível muito seca, com desconfortos cutâneos e sujeita a 
prurido. 
- Aplicar 1 a 2x/dia na pele previamente limpa com um produto suave 
sem sabão. 

Uriage 

Xémose 

Lait 

Emollient® 
 

Emoliente 

calmante 

Nutratopic 

Pro-AMP® 
 

Creme 

emoliente  

Lipikar 

Baume AP+® 
 

Bálsamo 

relipidante  
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 Composição: 
Água Termal de Uriage: rica em sais minerais e oligoelementos 
calmantes 
Complexo Cerasterol-2F®: proteção contra o efeito secante da água, 
devolvendo conforto à pele 
Tensioativos suaves, PH fisiológico, sem perfume e sem sabão 

Indicações e modo de utilização: 
Gel-creme de limpeza muito suave específico para a higiene diária da 
pele seca e atópica 
- Fazer espuma, aplicar na pele húmida e depois enxaguar.  
Utilizar diariamente. 

 Composição: 
Água Termal de Uriage: 
Complexo Cerasterol-2F®: reestruturação da barreira cutânea 
Fitosqualenos e Glicerina: proteção e hidratação intensivas da pele 
Manteiga de Karité: ação nutritiva e restruturante 

Indicações e modo de utilização: 
Aplicar diariamente na pele limpa de modo a reestruturar e reforçar a 
barreira cutânea e acalmar as irritações da pele muito seca. 
 

 

Composição: 
18% óleos emolientes: ação relipidante 
L-Isoleucina: ajuda a reforçar o sistema de defesa da pele 
Manteiga de karité: ação nutritiva e hidratante 
Rhamnosoft®: ação antibacteriana 

Indicações e modo de utilização: 
Higiene e preteção específicas sem agressão nem prurido de maneira a 
espaçar os episódios agudos. 
- Aplicar diariamente sobre a pele humedecida e enxaguar 

Uriage 

Xémose 

Syndet® 
 

Gel-creme 

para limpeza 

suave 

Uriage 

Xémose 

Crème 

Émolliente® 
 

Creme 

relipidante e 

emoliente 

Nutratopic 

Pro-AMP® 
 

Gel de banho 

emoliente  
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Composição: 
Ceramidas: reestruturação da barreira cutânea 
Niacinamida: ação anti-inflamatória 
Polidocanol: ação antipruriginosa 
Rhamnosoft®: ação antibacteriana 

Indicações e modo de utilização: 
Permite uma hidratação em profundidade para as zonas mais extensas 
devido à sua textura fluída, permitindo espaçar os episódios agudos. 
- Aplicar 2 ou mais vezes por dia, devendo ser de uso diário contínuo. 

 

Composição: 
Niacinamida: ação anti-inflamatória 
Glicerina 10%: permite restaurar a barreira cutânea 
Manteiga de karité: ação nutritiva e hidratante  
Sem sabão, sem perfume e sem parabenos 

Indicações e modo de utilização: 
Ação relipidante e antidesconforto cutâneo 
- Aplicar na pele molhada e enxaguar 

Nutratopic 

Pro-AMP® 
 

Loção 

emoliente  

Lipikar 

Syndet® 
 

Gel-creme 

de limpeza  
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Composição: 
Extratos de Lupéol e Arabinogalactano: conferem elasticidade e flexibilidade à pele. 
Sófora Japónica e Oligoelementos: estimulam a renovação celular. 
Manteiga de Karité: ação nutritiva e hidratante 
Péptidos de Abacate: alívio e diminuição da reatividade da pele 

Indicações e modo de utilização: 
Previne o aparecimento das estrias e favorece a redução de estrias recentes. 
- Aplicar de manhã e à noite, massajando até à completa absorção do produto. Utilizar o cuidado 
desde o início da gravidez e até 1 mês após o parto, nas zonas mais suscetíveis ao 
aparecimento de estrias (barriga, seios, ancas, quadris e coxas). 

 

Composição: 
Extrato de Lupéol: ativa a produção das fibras de suporte da pele. 
Péptidos de Abacate: alívio e diminuição da reatividade cutânea. 
Calêndula e Glicerina: ação hidratante 

Indicações e modo de utilização: 
Previne o relaxamento cutâneo e a perda de elasticidade, permitindo também o alívio da tensão 
mamária, assegurando uma hidratação reforçada. 
- Aplicar em movimentos circulares nos seios e na direção do pescoço, de manhã e à noite, 
desde o início da gravidez até ao parto. 

 

Composição: 
Triterpenos de Centelha asiática: estimulam a formação de colagénio 
Hidroxiprolisilano: ação cicatrizante 
Óleo de rosa mosqueta: estimula a reparação cutânea 
Manteigaa de shorea: ação hidratante intensiva 
Vitamina E: antioxidante 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar de manhã e ao deitar nas zonas que sofrem maior distensão durante a gravidez. 

Mustela 

Anti-Estrias 

Dupla 

ação® 
 

 

Mustela 

Cuidado 

Específico 

Busto® 
 

 

Velastisa® 

 

Potenciador 

de 

elasticidade 
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Composição: 
Complexo restruturante à base de extrato de cavalinha, hera-trepadeira e pé-de-leão a 35%. 
Complexo rico em flavonoides e taninos que estimulam a biossíntese das fibras de colagénio 
e de elastina pelos fibroblastos. 

Indicações e modo de utilização: 
Gel de prevenção do aparecimento de estrias 
- Utilizar diariamente a partir do final do 1º trimestre de gravidez até depois do parto 
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Composição: 
Extrato de Lupéol e Arabinogalactano: conferem elasticidade e flexibilidade cutâneas. 
Vitamina B5 e Gluconato de Cobre: estimulam a regeneração dos tecidos. 
Manteiga de Karité: ação hidratante 
Péptidos de Abacate: aliviam e diminuem a reatividade cutânea. 

Indicações e modo de utilização: 
Para além de nutrir a pele, este é um cuidado de ação localizada que favorece a redução das 
estrias já instaladas. 
- Aplicar localmente nas estrias instaladas, de manhã e à noite durante 3 meses. 

 

Composição: 
Complexo restruturante à base de extrato de cavalinha, hera-trepadeira e pé-de-leão a 84%. 
Complexo rico em flavonoides e taninos que estimulam a biossíntese das fibras de colagénio 
e de elastina pelos fibroblastos. 

Indicações e modo de utilização: 
Aplicar localmente nas estrias, massajando até completa absorção do produto, de manhã e à 
noite durante cerca de 6-8 semanas. Repetir o tratamento 2 vezes por ano 

Lierac 

Phytolastil 

Gel® 

 

 

Mustela 

Anti-Estrias 

de Ação 

Intensiva® 
 

 

Lierac 

Phytolastil 

Ampoules® 

 

Sérum 

correção de 

estrias 
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Composição: 
Extrato de Lupéol e Centelha Asiática: restauram a firmeza dos tecidos. 
Extrato de Sófora Japónica: ação drenante dos tecidos. 
Péptidos de Abacate: alívio e diminuição da reatividade da pele 

Indicações e modo de utilização: 
Permite atenuar o relaxamento cutâneo, conferindo firmeza aos tecidos. 
- Aplicar em massagem de manhã e à noite no mínimo durante um mês nas zonas afetadas. 
No caso de cesariana, aguarde algumas semanas antes de aplicar o cuidado em massagem 
na zona da cicatriz 

 

Composição: 
Triterpenos de centelha asiática a 0,1%: estimula a biossíntese de colagénio e a produção de 
fibronectina. 
Óleo de rosa mosqueta: rico em ácidos gordos essenciais (linoleico e linolénico): permitem a 
ativação de prostaglandinas. 
Hidroxiprolisilano CN: melhora a organização das fibras de colagénio. 
Proteosilano C: reafirmante, devolve a elasticidade à pele 
Vitamina E: antioxidante 

Indicações e modo de utilização: 
Melhora a firmeza e elasticidade da pele e estimula a regeneração dos tecidos 
- Aplicar 2x/dia, preferencialmente depois do banho, sobre as zonas mais distendidas. 

 

 

 

 

 

Mustela 

Restruturante 

Corporal 

Pós-Parto® 
 

 

Velastisa 

 
 

Reafirmante 

Pós-Parto® 
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Hiperpigmentação: 

 
Cloasma 

e 
Linea nigra 

 

Composição: 
Fotoproteção 3 vezes superior ao mínimo recomendado num fotoprotetor FPS 50+, graças à 
sua constituição em filtros solares físicos e químicos (Dióxido de titânio e Octocrileno, 
Avobenzona, Bemotrizinol, respetivamente). 
Ácido hialurónico: melhora a elasticidade da pele 
Alantoína: regeneração cutânea 
 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar generosamente sobre a pele seca, cerca de meia hora antes da exposição solar 
 

 

Composição: 
Complexo DP3-Unify®: regulação da produção de malanina, atuando nas principais fases da 
melanogénese  
 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar logo pela manhã e a cada 2 horas com a frequência necessária, durante 3 meses. 

 

Composição: 
Extrato de Licorice (Glabridina): atua na melanogénese 
Quelante de cobre 0,05%: atua na melanogénese 
Nicotinamida: atua na estimulação do melanócito 
AHA-BHA: ação esfoliante 
Ácido lático/ácido salicílico: ação queratolítica 
Vitamina C: ação antioxidante 

Indicações e modo de utilização: 
Cuidado intensivo despigmentante 
- Aplicar à noite localmente nas manchas 

FotoUltra 100 

ISDIN® 

Spot Prevent 
 

 

FotoUltra 100 

ISDIN® 

Active Unify 

Fusion Fluid® 

COLOR 
 

 

Uriage 

DEPIDERM® 
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Composição: 
Complexo filtrante com Tinosorb M® (Bisoctrizole): fotoproteção UVA-UVB 
Extrato de Licorice (Glabridina): atua na melanogénese 
Quelante de cobre 0,05%: atua na melanogénese 
Nicotinamida: atua na estimulação do melanócito 
Ácido lático/ácido salicílico: ação queratolítica 
Vitamina C: ação antioxidante 

Indicações e modo de utilização: 
Cuidado de dia de elevada proteção anti manchas 
- Aplicar diariamente de manhã e a renovar a cada 2 horas em casos de exposição solar. 

 

Composição: 
Concentrado em LHA: ação esfoliante 
Nicotinamida: atua na estimulação do melanócito 
Complexo de Feniletil resorcinol + Extrato de Ginkgo biloba + ácido ferúlico: permite uma 
redução significativa das manchas escuras e irregularidades da pigmentação 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar em todo o rosto e pescoço de manhã ou à noite e utilizar em complemento um 
protetor solar de SPF 15 mínimo durante o dia 

 

 

 

 

 

 

 

Uriage 

DEPIDERM® 

SPF 50 

 
 

 

La Roche-

Posay 

PIGMENTCLAR 

SÉRUM® 
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Fragilidade e 
queda capilar 

 

Composição: 
Madécassoside (composto derivado da Centelha asiática): prolongamento da vida dos 
folículos pilosos, fortalecendo-os 
Arginina e Vitamina B5: estimulação da irrigação do bulbo e produção de matéria capilar 

Indicações e modo de utilização: 
- Utilização diária como complemento em caso de queda persistente ou como manutenção no 
caso de uma queda sazonal. 

 

Composição: 
Fórmula enriquecida com minerais, permitindo a fortificação capilar. 
Ferro: oxigenação celular 
Magnésio: estimulante da regeneração celular e antioxidante 
Cálcio: proteção dos tecidos orgânicos 
Silício: regeneração dos tecidos orgânicos 
Loção sem parabenos, sem silicones, sem corantes 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar no cabelo molhado e deixar atuar alguns momentos, podendo ser usado com 
frequência. 

 

 

 

La Roche-

Posay 

KERIUM® 

Shampoo  

Anti queda 

 
 

 

Vichy 

DERCOS® 

Mineral Suave  
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Unhas frágeis e 
quebradiças 

 Composição: 
Extrato de cavalinha: fonte de silício orgânico, reduz significativamente a fragilidade das unhas 
Metil sulfonil metano: fonte de enxofre orgânico, componente importante da queratina das 
unhas 
Hidroxi propil quitosano: favorece a penetração dos compostos anteriormente referidos  

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar 1x/dia após correta lavagem e secagem das mãos, tendo em atenção o facto de ser 
hidrossolúvel. 

 Composição: 
Drometrizole trisiloxane (Mexoryl XL®): protege a unha dos raios UV e previne que adquiram 
coloração amarelada 
Silício: repara e reforça as unhas 

Indicações e modo de utilização: 
Verniz de unhas protetor e fortificante 
- Aplicar em toda a superfície da unha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISDIN 

Betalfatrus® 

 
 

 

La Roche-

Posay 

SILICIUM® 
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Alterações 
Vasculares 

 

Composição: 
Folha de Videira Vermelha: composta por várias substâncias que proporcionam uma proteção 
dos vasos sanguíneos,  
 Hamamelis: possui propriedades adstringentes e vaso-protetoras 
 Vitaminas C e E: ação antioxidante 
Óleo de Jojoba, Manteiga de Karité e Pantenol: ação hidratante 

Indicações e modo de utilização: 
- Aplicar uma quantidade generosa, massajando suavemente com movimentos firmes na 
direção ascendente 

 Composição: 
Hidrosmina: flavonoide com ação protetora dos vasos sanguíneos, reduzindo a fragilidade e 
permeabilidade dos mesmos. 

Indicações e modo de utilização: 
Aplicar o gele massajando com fricção ligeira, 3 a 4x/dia 

 Composição: 
Folhas de Videira (Vitis vinifera L.): contribui para a saúde vascular devido à sua composição 
em antocianósidos (aumenta a força dos vasos sanguíneos e diminuem a permeabilidade 
capilar), taninos (aumentam a força de contração das células musculares dos vasos 
sanguíneos, aumentando o retorno venoso) e proantocianidinas (para além da sua ação 
antioxidante, estabiliza o colagénio nas membranas dos vasos sanguíneos. 

Indicações e modo de utilização: 
- Tomar 4 cápsulas por dia às refeições: 2 cápsulas ao pequeno-almoço e 2 cápsulas ao 
jantar 

 

 

Antistax® 

Creme de 

Massagem 
 

 Venosmil Gel®  

Arkocápsulas 

Videira®  
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Anexo XIX Apresentação feita no Seminário de Aconselhamento Farmacêutico: 

“Cuidado da pele e afeções dermatológicas na grávida e no bebé” 
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Anexo XX Programa da Sessão de Aconselhamento Farmacêutico distribuído às 

utentes na divulgação do seminário 
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Anexo XXI Cartaz de divulgação da Sessão de Aconselhamento Farmacêutico  
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Colocação do cartaz para 

divulgação da Sessão de 

Aconselhamento Farmacêutico 

na porta e também nos balcões 

da Farmácia Maia. 
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Anexo XXII Fotografias da Sessão de Aconselhamento Farmacêutico realizada no 

Salão Nobre da Junta da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 

Massarelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salão Nobre da Junta da 

União de Freguesias de 

Lordelo do Ouro e 

Massarelos, onde se 

realizou a ação.  

Mesa de degustação dos 

produtos da Tilman®, 

específicos para serem 

usados durante a gravidez  

Mesa de Coffe-Break 

oferecido pela Farmácia 

Maia.  
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Apresentação do Dr. 

Eduardo Rodrigues 

(Milkid®) sobre “Problemas 

digestivos no recém-

nascido – Cólica Infantil”. 

Apresentação da Dr.ª 

Paula Rocha (Medela®) 

sobre “Amamentar com a 

Medela®”. 

Apresentação do Dr. 

Ivandro Monteiro (Clínica 

eMe Saúde®) sobre 

“Desafios de um novo 

membro na família: Como 

lidar?”. 
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Exercício proposto pela 

Dr.ª Susana Mesquita 

(Physis – Clínica 

Fisiátrica®) durante a sua 

apresentação sobre 

“Fisioterapia Pré e Pós-

Parto”. 

Apresentação realizada por 

mim sobre “Cuidados da pele 

e Afeções dermatológicas na 

Grávida e no Bebé”. 
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Anexo XXIII Apresentação realizada no âmbito do Projeto Escolas Uriage & APCC 

2015: “Cuidados a ter ao sol” 
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Anexo XXIV Fotografias das sessões de apresentação realizadas no âmbito do 

Projeto Escolas Uriage & APCC 2015: “Cuidados a ter ao sol” 

 

Sessão realizada dia 13 de maio às crianças dos 4 e 5 anos do Colégio Nossa Senhora 

de Lourdes. 
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Sessão realizada dia 14 de maio às crianças dos 6 aos 10 anos do Colégio Nossa 

Senhora de Lourdes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXV Alguns trabalho realizados para organização dos lineares, campanhas 

promocionais e publicitárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização dos 

lineares através 

da colocação de 

réguas coloridas 

com indicação 

da afeção menor 

a que os 

MNSRM se 

destinam.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Maia 

99 
Joana Rodrigues Guerra Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de alguns cartazes 

publicitários e promocionais, 

organização e modificação de 

lineares consoante a sazonalidade e 

idealização e construção de montras. 
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Anexo XXVI Publicações realizadas na página do Facebook da FM 
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Centro Hospitalar do Porto – Hospital Geral de Santo António 

Joana Costa | Joana Ferreira | Mariana Colaço | Tiago Pereira 
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Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Centro Hospitalar do Porto 

 

Maio de 2015 a Julho de 2014 

 

 

 

 

Joana Isabel Correia da Costa 

Joana Rodrigues Guerra Ferreira 

Mariana Silva Colaço 

Tiago Ribeiro Pereira 

 

Orientador: Dr.ª Teresa Almeida 

____________________________ 

 

 

 

Julho de 2015 
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Declaração de Integridade 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado 

a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 
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Declaração de Integridade 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado 

a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 
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Declaração de Integridade 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado 

a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 
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Resumo 

 

A estrutura curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto pressupõe a realização de um estágio curricular em 

diferentes áreas de exercício profissional, de modo a fornecer ao aluno um primeiro 

contacto com a realidade da profissão farmacêutica. Como tal, durante dois meses tivemos 

a oportunidade de estagiar nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, 

sobre a orientação da Dr.ª Teresa Almeida, com o objetivo de acompanhar todo o trabalho 

e perceber as principais tarefas realizadas por um farmacêutico hospitalar, reconhecendo 

assim a sua importância enquanto profissional de saúde. 

Os Serviços Farmacêuticos assumem uma ação preponderante no processo 

terapêutico dos doentes, assegurando uma terapêutica válida, eficaz e segura. O 

farmacêutico apresenta como objetivo primordial a promoção de uma utilização racional e 

económica do medicamento, aliando a estas práticas uma vertente científica e pedagógica, 

revelando-se um profissional qualificado e indispensável na coordenação e gestão deste 

serviço.  

Este estágio apresenta-se como uma ponte entre a teoria aprendida ao longo de cinco 

anos de curso e o mundo do trabalho, onde tivemos a oportunidade de conhecer os 

diversos setores da farmácia hospitalar, perceber a orgânica dos Serviços Farmacêuticos, 

o papel do farmacêutico, a sua responsabilidade na estrutura hospitalar e adquirir 

competências técnicas, científicas e deontológicas da profissão. No entanto, só é possível 

ter uma visão completa e multidisciplinar destas práticas com um contacto próximo das 

várias atividades desenvolvidas por estes serviços, onde o farmacêutico assume um papel 

determinante na gestão, execução, validação e ensino das suas várias funções. 

Assim, este relatório servirá para descrever todo o trabalho desenvolvido de uma forma 

sistemática e objetiva, abordando as várias áreas funcionais inerentes à prática 

farmacêutica. Este está dividido em duas partes: a primeira visa relatar as atividades em 

que estivemos envolvidos ao longo da nossa passagem pelos diversos serviços, e a 

segunda parte indica algumas atividades nas quais tivemos oportunidade de participar. 
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1ª Parte 

1. Organização do Centro Hospitalar do Porto 

O Hospital Geral Santo António (HGSA) foi projetado pelo arquiteto inglês John Carr 

como um verdadeiro colosso de forma quadrangular, no entanto, não foi concluído 

conforme a planta original, por falta de meios e verbas (Anexo I).  

De acordo com o Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro, o HGSA está inserido 

no Centro Hospitalar do Porto (CHP), que foi criado pela fusão do Hospital Geral de Santo 

António, com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia e a Maternidade Júlio 

Dinis (MJD), que foram albergadas num novo edifício, o Centro Materno Infantil do Norte 

(CMIN) [1]. Mais recentemente, e como estabelecido pelo Decreto-Lei nº 30/2011, de 2 de 

Março, o CHP, mantendo a natureza de entidade pública empresarial, é alterado devido à 

fusão com o Hospital Joaquim Urbano (HJU) [2]. 

2. O Farmacêutico Hospitalar e os Serviços Farmacêuticos 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é todo aquele farmacêutico que trabalha em ambiente 

hospitalar e que se encontra representado pela Associação Portuguesa de Farmacêuticos 

Hospitalares (APFH), estando inscrito na Ordem dos Farmacêuticos (OF) como membro 

efetivo.  

Ao FH cabem-lhe determinadas funções como: desenvolvimento e preparação de 

diversas formas farmacêuticas dos medicamentos; aquisição, armazenamento, 

conservação e distribuição dos medicamentos de uso humano e dispositivos médicos; 

interpretação e avaliação das prescrições médicas; colaborar com todos os profissionais 

de saúde, promovendo junto deles e do doente a utilização segura, eficaz e racional dos 

medicamentos; dispensar ao doente o medicamento em cumprimento da prescrição 

médica ou exercer a escolha que os seus conhecimentos permitem e que melhor satisfaça 

as relações benefício/risco e benefício/custo; e entre muitas outras assegurar que em todas 

as situações, se preza pela máxima qualidade dos serviços que presta, sempre em 

harmonia com as boas práticas de farmácia [3,4]. 

Atualmente, a Diretora dos SF do HGSA é a Doutora Patrocínia Rocha que coordena 

uma vasta equipa composta por Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT) (Anexo II). Os SF 

encontram-se inseridos no piso 0 do Edifício Neoclássico, à exceção da Unidade de 

Farmácia Oncológica, que se encontra no piso 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho, junto do 

Hospital de Dia (HD). 
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3. Comissões Técnicas 

O FH é também responsável pela implementação e monitorização da política de 

medicamentos e participa em determinadas comissões como é o caso da Comissão 

Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) e da Comissão de Ética para a Saúde (CES).  

Os membros da CNFT têm como principal objetivo ser o elo de ligação entre os serviços 

de ação médica e os serviços farmacêuticos. Esta comissão funciona em articulação com 

a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) dos estabelecimentos hospitalares e das 

diferentes Administrações Regionais de Saúde (ARS), “promovendo uma integração 

nacional da atividade por estas desenvolvidas”, de forma a “garantir a obrigatoriedade da 

utilização, no Sistema Nacional de Saúde (SNS), do Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e de protocolos de utilização de medicamentos que venham a ser 

definidos” [5-8].  

À CFT compete monitorizar a prescrição, dispensa e utilização de medicamentos; 

avaliar a adoção das normas de orientação clínica; elaborar adendas privativas de 

aditamento ou exclusão ao FHNM; emitir pareceres e relatórios dos medicamentos a incluir 

ou excluir no FHNM; velar pelo cumprimento do FHNM e suas adendas; apreciar os custos 

da terapêutica e elaborar parecer de custos [6]. 

A CES, constituída por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, juristas, psicólogos entre 

outras entidades da área das ciências sociais e humanas, é responsável pelo cumprimento 

de padrões de ética na prática das ciências médicas, protegendo a dignidade e integridade 

humanas [9]. 

4. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) é o armazém central do CHP, onde é 

iniciada a primeira fase do circuito do medicamento, ou seja, o processo de aquisição, bem 

como a sua receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição (Anexo III) [10].  

O APF é um setor crucial dos serviços farmacêuticos, dado que é da sua 

responsabilidade assegurar a disponibilização de medicamentos e produtos farmacêuticos 

em quantidade, qualidade, no prazo espectável e ao menor custo possível a todos os 

serviços do CHP. Desde modo, uma correta gestão dos processos de compras e armazém 

são essenciais para o bom funcionamento dos diversos serviços hospitalares. 

4.1 Sistema informático 

A aplicação informática instalada nos Serviços Farmacêuticos (SF) e Serviço de 

Aprovisionamento (SA) do CHP é denominada Gestão Hospitalar de Armazéns e Farmácia 

(GHAF) e permite o seguimento do medicamento desde a sua receção até à sua dispensa. 

Este sistema assume particular importância no controlo de stocks dos medicamentos e 
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produtos farmacêuticos, garantindo a sua correta gestão e disponibilidade, em quantidade 

e qualidade adequadas [11].  

4.2 Seleção e aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Os medicamentos que podem ser adquiridos por parte do hospital encontram-se 

descritos no FHNM, publicação oficial elaborada pela comissão técnica especializada da 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), ou 

respetivas adendas que contemplam as inclusões do CHP ao FHNM, resultantes das 

diretrizes da CFT do hospital. Estes últimos não se encontram incluídos no formulário por 

diversos motivos, entre os quais, indicações terapêuticas restritas ou elevado potencial de 

efeitos adversos, sendo indispensável uma farmacovigilância muito apertada, podendo ser 

para utilização geral ou para um doente em particular.  

Além disto, alguns medicamentos essenciais para o tratamento de determinadas 

patologias não apresentam Autorização de Introdução no Mercado (AIM), pelo que é 

necessário uma Autorização de Utilização Especial (AUE) concedida pelo INFARMED para 

se proceder à sua importação.  

A seleção destes medicamentos é baseada em evidências clínicas, eficácia, segurança 

e qualidade, tendo em consideração a relação custo/benefício [12]. 

Para um produto cujo uso na instituição se encontra autorizado (enquadrados no 

FHNM, adenda ou outros cuja utilização foi autorizada pela CFT) o APF comunica ao SA 

a necessidade de aquisição dos produtos em questão. No caso da aquisição de 

estupefacientes e psicotrópicos é exigido o preenchimento de um documento próprio [11].  

 O sistema de aquisição de medicamentos e outros produtos num hospital público 

baseia-se em contratos públicos de aprovisionamento, sendo que os pedidos efetuados 

têm que ser autorizados pelo SA. O laboratório é escolhido em função de alguns requisitos, 

nomeadamente preço e características apropriadas à dose unitária. 

Em determinadas situações, como por exemplo, medicação utilizada de forma 

esporádica, alguns manipulados ou medicação esgotada no fornecedor, pode ser 

necessário recorrer a pedidos de empréstimo a outros hospitais e, no caso do CHP, por 

razões de proximidade, este também recorre à farmácia Lemos [13,14]. 

4.3 Gestão de stock 

O processo de gestão de stock assume um papel preponderante no sentido de garantir 

que os medicamentos necessários se encontrem disponíveis para os doentes do hospital, 

permitindo um tratamento eficaz, sem atrasos ou interrupções. Além disso, esta área 

representa uma percentagem significativa do orçamento hospitalar, pelo que uma gestão 

racional do stock é imprescindível para que a quantidade existente de medicamentos e 
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produtos farmacêuticos seja suficiente, não só para suprir as necessidades do hospital, 

mas também para que não haja um excesso que conduza à sua inutilização por perda do 

prazo de validade [15].  

A gestão de stock no CHP é efetuada informaticamente no GHAF, que através da 

atualização automática das quantidades existentes, pontos de encomenda pré-definidos e 

quantidades a encomendar alerta o utilizador para a necessidade de encomendar um 

determinado produto. Para além da aplicação informática, existe ainda um sistema manual 

de controlo de stock, o designado sistema de kanbans (Anexo IV) [15]. Este consiste em 

cartões de prateleira desenvolvidos para todos os medicamentos e produtos com a 

respetiva identificação, código de barras, quantitativo de reposição e localização. O 

princípio básico inerente a este sistema é o estabelecimento do Ponto de Encomenda (PE), 

que corresponde à quantidade a encomendar, para que não haja rutura do produto. Estes 

são calculados de acordo com o consumo médio de cada produto, contemplando os 

consumos em todos os armazéns, durante o último ano, estabelecendo-se um stock 

mínimo e máximo [16].  

Estes cartões são colocados junto aos produtos no respetivo PE, de modo a que, 

quando atingido, sejam retirados e colocados num suporte com a designação “produtos a 

encomendar”, despoletando assim uma nova encomenda. 

4.4 Receção e armazenamento de medicamentos  

A receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos contempla duas fases. 

Numa primeira fase compete ao TDT e ao AO responsável verificar, aquando da receção 

da encomenda, o número de volumes entregues, a integridade dos mesmos e se estes se 

destinam ao CHP. Posteriormente, numa segunda fase, procede-se à conferência dos 

prazos de validade, lote e faturas, dando-se prioridade aos produtos de frio (Anexo V) [10].  

Para além disto, alguns produtos, por terem características especiais, são sujeitos a 

procedimentos específicos. Excecionalmente, quando a medicação se destina à unidade 

de ensaios clínicos, apenas se procede à primeira fase da receção acima descrita. 

Posteriormente, estes são enviados para o referido serviço, sendo da responsabilidade 

deste último proceder à sua conferência. Em relação aos dispositivos médicos, é 

necessário a confirmação da presença da marcação “CE” e arquivar os respetivos 

certificados que os acompanham. Nos medicamentos hemoderivados ou derivados do 

plasma humano também se deve proceder à verificação de uma informação específica, o 

respetivo Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) emitido pelo 

INFARMED, que deve ser digitalizado e arquivado na pasta informática criada para esse 

efeito. Por último, na receção de matérias-primas é necessário analisar o boletim de análise 

enviado pelo fabricante, que comprova a qualidade do lote fornecido (Anexo VI). 
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Durante esta verificação, qualquer não conformidade deve ser devidamente registada 

e comunicada para posterior decisão. Caso algum produto recebido tenha prazo de 

validade inferior a 6 meses, o laboratório é informado que, caso o produto não seja escoado 

antes de terminar o seu prazo de validade, será devolvido.  

Após validação, a documentação é enviada para o SA para dar entrada no GHAF e os 

produtos farmacêuticos são transferidos para o APF e armazenados nos respetivos locais. 

Os estupefacientes e psicotrópicos são enviados para o farmacêutico responsável que os 

armazena em sala fechada própria, a qual tem acesso condicionado. Os medicamentos 

citotóxicos são enviados diretamente para a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), onde 

são armazenados para evitar grandes movimentações, dado o seu inerente risco biológico. 

Além disso, alguns medicamentos de uso exclusivo na Unidade de Farmácia de 

Ambulatório (UFA) são igualmente enviados diretamente para este serviço, sendo nestes 

casos necessário proceder ao preenchimento de um impresso próprio para que seja feita 

a transferência dos medicamentos para a respetiva unidade. 

 O adequado armazenamento dos medicamentos é essencial para garantir a sua 

qualidade e eficácia e, como tal, deve-se ter em conta as características destes, de forma 

a garantir que são conservados em condições adequadas de luminosidade, temperatura e 

humidade. O APF reúne as condições que satisfazem a correta conservação dos 

medicamentos, sendo estas monitorizadas por um sistema de controlo e registo automático 

de funcionamento contínuo. 

O APF encontra-se organizado por setores, nomeadamente: armazém geral, 

destinado à generalidade dos medicamentos identificados por ordem alfabética através da 

Denominação Comum Internacional (DCI); um corredor destinado ao armazenamento de 

colírios, pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, antídotos, medicamentos 

manipulados e agentes de contraste radiológico; nutrição artificial; material de penso; 

câmara frigorífica, com sistema de controlo e registo da temperatura e alarme, destinada 

ao armazenamento de medicamentos termolábeis; sala de armazenamento de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com acesso restrito; sala de antisséticos e 

produtos inflamáveis; uma zona destinada a medicamentos ou outros produtos 

farmacêuticos de grande volume; e um corredor destinado a medicamentos pertencentes 

à UFA (Anexo VII). 

O armazenamento dos produtos é realizado segundo a regra first expired first out 

(FEFO), para evitar a expiração do seu prazo de validade. Para isso, está definido que os 

produtos com prazo de validade mais curta são arrumados à direita, de modo a serem os 

primeiros a ser escoados (Anexo VIII).  

Com este objetivo é ainda realizado um controlo mensal do prazo de validade de 

todos os produtos em stock. Os medicamentos cujo prazo de validade termina dentro de 3 
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meses são avaliados e, se não for previsível o consumo destes nesse mesmo período, são 

devolvidos ao laboratório [17].  

5. Distribuição  

 O processo de distribuição no ambulatório no CHP é constituído pela Distribuição 

da Unidade de Farmácia de Ambulatório, pela Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária (DIDDU) e pela Distribuição Clássica (DC).  

5.1 Unidade de Farmácia de Ambulatório  

A distribuição de medicamentos aos utentes em regime de ambulatório pelos SF 

permite um maior controlo e vigilância de determinadas terapêuticas, em consequência da 

possível ocorrência de efeitos adversos graves, assegurando a adesão dos doentes à 

terapêutica imposta. Esta unidade dos SF tem também como objetivo assegurar uma maior 

qualidade de vida aos seus utentes, através da redução dos custos associados ao 

internamento e por possibilitar a continuidade do tratamento em ambiente familiar.  

De modo a que a distribuição seja feita em condições apropriadas e alcance os 

objetivos desejados, é necessário que seja efetuada em instalações reservadas, para que 

a informação ao doente se possa fazer de modo confidencial [18]. No HGSA, a UFA é 

constituída por uma sala de espera; uma zona de atendimento com três balcões de 

atendimento; uma zona de atendimento reservado; um armário composto por gavetas, 

onde os medicamentos estão organizados por patologia e, dentro de cada patologia, 

organizados por ordem alfabética segundo a sua DCI e pelo método FEFO; três frigoríficos 

onde são acondicionados os fármacos que necessitam de ser refrigerados; e um armário 

destinado ao arquivo de documentação, tais como deliberações, controlo de stock e 

autorizações especiais (Anexo IX). 

Os medicamentos dispensados na UFA são totalmente comparticipados e de exclusivo 

uso hospitalar. Para a sua dispensa é necessário que estejam autorizados em Diploma 

publicado em Diário de República e que estejam presentes no FNHM. Neste formulário 

estão indicadas patologias para as quais um determinado medicamento pode ser usado, 

devido ao facto das características da doença ou mesmo a natureza do medicamento 

exigirem um maior controlo, acompanhamento e cuidado na sua dispensa, bem como a 

sua gestão consciente, devido ao elevado custo associado a este tipo de medicamentos. 

Para além destas situações, a CFT e CES do CHP, após deliberação, podem acrescentar 

em adenda outras patologias não contempladas no FNHM, passando o seu tratamento a 

ser totalmente comparticipado. Relativamente ao CHP, as patologias associadas a um 

maior volume de medicamentos dispensados incluem: a insuficiência renal crónica, 

profilaxia da rejeição aguda de transplante renal, Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH), 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

7 
 

hepatite C, esclerose múltipla e doenças autoimunes como a artrite reumatoide e 

espondilite anquilosante. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, o Ministério da Saúde 

pode autorizar as farmácias hospitalares a vender medicamentos ao público, 

nomeadamente:  

 Quando surjam circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o acesso 

normal dos medicamentos, nomeadamente o risco de descontinuidade nas condições de 

fornecimento e distribuição, com as implicações sociais decorrentes (por exemplo, casos 

de rutura do medicamento, sendo necessário a apresentação de, pelo menos, três 

carimbos de farmácias comunitárias que comprovem a rutura do medicamento);  

 Quando por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de urgência 

hospitalar se revele necessária ou mais apropriada a imediata acessibilidade ao 

medicamento [19,20].  

A distribuição em ambulatório tem como objetivo assegurar a distribuição de 

medicamentos e outros produtos de saúde nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

assegurando a preservação das características dos mesmos. No contexto do ambulatório, 

o farmacêutico é responsável pela gestão do atendimento, pela validação e monitorização 

da prescrição médica (Anexo X), bem como proceder à dispensa de medicamentos, 

cedendo qualitativa e quantitativamente o medicamento até à data da próxima consulta, na 

presença da prescrição médica que tem uma validade de trinta dias após a sua data de 

emissão [21].  

A validação da prescrição médica permite verificar a sua conformidade com a política 

do medicamento estabelecida pelo CHP, através de suporte legal, deliberações ou 

autorizações caso a caso. Assim, é necessário verificar se a prescrição se encontra de 

acordo com as normas estabelecidas, em modelo apropriado, com os dados de 

identificação do doente (nome, número de processo, sistema de saúde e respetivo 

número), designação do medicamento pela sua DCI, forma farmacêutica (FF), dose, 

frequência e via de administração, identificação da especialidade médica emissora, 

indicação da data da próxima consulta, identificação do prescritor e, em determinados 

casos, do diploma legal a que obedece a prescrição ou, caso seja necessário, apurar nas 

deliberações da CFT se o doente está autorizado a receber a medicação [22]. Durante a 

dispensa registam-se os lotes dos medicamentos sujeitos a maior controlo (por exemplo, 

medicamentos citotóxicos, anti retrovíricos e imunossupressores), de maneira a garantir 

uma melhor rastreabilidade do medicamento. 

As situações identificadas como não conformes, nomeadamente interações 

medicamentosas, duplicação da terapêutica, posologia e vias de administração incorretas, 
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devem de ser comunicadas ao médico prescritor, não se dispensando a medicação até 

regularização da situação [22]. 

No que toca à dispensa de medicamentos, estes devem, sempre que possível, ser 

cedidos nas suas embalagens originais. Quando tal não é exequível, deverão ser 

corretamente embalados e etiquetados, assegurando-se deste modo a proteção mecânica, 

estanquicidade, proteção da luz e conservar à humidade e à temperatura adequadas.  

Na medicação cedida em unidose devem constar os seguintes elementos: nome do 

hospital, a DCI ou nome genérico, dosagem, FF, data do seu reembalamento e prazo de 

validade. Os medicamentos são dispensados ao próprio utente ou a quem este delegar 

esse encargo, através da assinatura do respetivo termo de responsabilidade (Anexo XI). 

Na dispensa é disponibilizada informação ao utente, oral ou escrita, sobre o uso do 

medicamento, nomeadamente no que diz respeito à posologia, horários de administração, 

possíveis efeitos secundários, interações com outros medicamentos e/ou alimentos e 

precauções especiais de utilização [22]. Esta intervenção farmacêutica pretende aumentar 

o conhecimento sobre a doença e respetiva terapêutica, de modo a amplificar resultados 

terapêuticos e diminuir resultados negativos associados à medicação. 

A quantidade de medicamentos a dispensar em regime de ambulatório está assente 

nas Instruções de Trabalho (IT) do CHP, onde se define que: 

 Qualquer medicamento pode ser dispensado até 3 meses, desde que o montante 

do seu valor total seja inferior a 100€, para doentes residentes em qualquer área, 

ou até 300€, se residirem fora do Distrito do Porto. Acima destes montantes, a 

medicação apenas pode ser dispensada para 1 mês. 

 A medicação para doentes transplantados renais ou hepáticos, pode, 

excecionalmente, ser cedida até 3 meses [23].  

O farmacêutico também está envolvido na gestão dos medicamentos devolvidos pelos 

doentes que, por motivos de alteração da medicação ou manifestação de reação(ões) 

adversa(s), interromperam a terapêutica. O farmacêutico pode aceitar ou rejeitar, de acordo 

com as condições em que se encontra o medicamento, a embalagem primária e/ou 

secundária, as condições de armazenamento, e até se o medicamento se encontra 

identificado por lote e com prazo de validade [24].  

5.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A DIDDU responsabiliza-se pela distribuição de medicamento e produtos 

farmacêuticos, em doses individualizadas, para doentes em regime de internamento, para 

um período de 24 horas. Este sistema tem como objetivo aumentar a segurança no circuito 

do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os 

riscos de interações, racionalizar a terapêutica, permitir aos enfermeiros maior dedicação 
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aos cuidados dos doentes e menos aos aspetos de gestão relacionados com os 

medicamentos, gerir de forma mais correta os custos e reduzir desperdícios [18]. 

É da competência do farmacêutico colaborar na realização do aviamento, na gestão da 

devolução de medicamentos e produtos farmacêuticos, na gestão das inutilizações e das 

situações não planeadas (faltas e prescrições urgentes), bem como na gestão da 

normalização. O processo inicia-se com a realização de uma prescrição médica, que é 

depois validada pelo farmacêutico e finalizada pela disponibilização da medicação ao 

doente, sendo estas atividades seguidamente detalhadas [25]. 

5.2.1 Validação da prescrição médica   

O principal objetivo é otimizar os resultados da farmacoterapia através do uso racional 

dos medicamentos, maximizando a sua eficácia e reduzindo o risco de aparecimento de 

efeitos adversos, associando sempre o menor custo possível. Este processo-chave deve 

ser realizado sempre que ocorra uma alteração/atualização do perfil farmacoterapêutico do 

doente. 

A dispensa de medicamentos só será efetuada perante a apresentação da prescrição 

médica na qual, independentemente do seu formato, deve constar os seguintes dados: 

identificação do doente, designação do medicamento por DCI, FF, posologia, via de 

administração, duração do tratamento (quando aplicável), data e hora da prescrição e 

identificação do prescritor. Para uma mais correta validação da prescrição, é desejável que 

esta apresente dados sobre o doente (idade, peso e altura) e respetivo diagnóstico. 

As prescrições são feitas eletronicamente numa plataforma informática designada 

Circuito do Medicamento (CdM), onde ocorre também a validação farmacêutica, salvo 

certas exceções em que a prescrição é feita obrigatoriamente em impresso próprio, como 

é o caso dos hemoderivados (Anexo XII), material de penso (Anexo XIII) e estupefacientes 

e psicotrópicos (Anexo XIV). Antídotos (Anexo XV), nutrição artificial (Anexo XVI) e anti-

infeciosos (Anexo XVII) também têm impressos próprios, contudo são apenas usados 

quando não é possível fazer a prescrição eletrónica no CdM. 

A validação das prescrições deve ser realizada tendo em conta as Políticas de 

Utilização de Medicamentos (PUM) da Instituição de Saúde estabelecidas com base no 

FHNM, Adenda e Deliberações da CFT, caraterísticas do doente (por exemplo idade, 

alergias, função renal e hepática) e do medicamento (necessidade e adequabilidade do 

medicamento e adequabilidade da posologia). Quando surge alguma inconformidade 

relativamente ao processo de validação, cabe ao farmacêutico realizar uma intervenção 

farmacêutica para que a situação possa ser resolvida [26].  

Sempre que uma prescrição eletrónica é validada através do CdM, o seu registo é feito 

automaticamente, podendo para cada prescrição ser consultado o histórico de validação. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

10 
 

As prescrições em formato de papel devem ser rubricadas pelo farmacêutico que as 

validou. 

5.2.2 Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Compete ao farmacêutico a elaboração de listas de preparação de medicação, bem 

como das etiquetas identificativas dos doentes que são obtidas a partir do CdM. 

Após a validação das prescrições procede-se ao envio da medicação em dose unitária 

para os serviços através de carros com malas de medicação (Anexo XVIII), organizadas 

por serviço e subdivididas por gavetas, identificadas com nome, nº do processo e da cama 

do doente.   

No HSGA, a preparação das malas é feita na sala de dose unitária, com o auxílio de 

um sistema semiautomático, o Pharmapick® (Anexo XIX). Após a validação, o farmacêutico 

envia para o Pharmapick® a informação necessária à preparação das malas. Para cada 

medicamento será aberta uma gaveta com indicação no ecrã de quais os doentes a quem 

este se destina, bem como a respetiva quantidade. A medicação que não se encontra no 

Pharmapick®, como por exemplo a nutrição artificial e material de penso, é aviada 

manualmente. Esta encontra-se em células de aviamento ou na torre central (Anexo XX), 

que constituem o stock da DIDDU.  

As malas são preparadas segundo um horário específico, podendo ser feitas 

alterações imediatamente antes da entrega da medicação nos Serviços Clínicos, 

decorrentes das alterações farmacoterapêuticas ocorridas entre o momento da prescrição 

inicial e o momento da entrega. Como continuam a ser feitas prescrições após entrega das 

malas nos serviços, o aviamento desta medicação é feito em envelopes de papel 

identificados com o serviço, nº de cama, nome e nº do processo do doente, sendo 

colocados em SUCS (Anexo XXI) identificadas com cada serviço e, posteriormente 

entregues por AO designados “Mensageiros” [27]. 

A DIDDU também satisfaz necessidades de medicação urgente, enviadas igualmente 

em envelopes, procedendo-se para tal à solicitação de um mensageiro para entregar a 

medicação num período máximo de 30 minutos [27]. Relativamente à medicação de frio, 

esta deve ser preparada imediatamente antes da saída de cada mala, enviada em mala 

térmica própria, devidamente identificada com o nome do serviço à qual se destina, com a 

indicação de conservação no frio [28].  

5.2.3 Medicamentos sujeitos a controlo especial  

Alguns grupos farmacoterapêuticos, devido às suas características, estão sujeitos a 

um controlo mais restrito. Assim, pode considerar-se neste campo medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados, antídotos, anti-infeciosos, nutrição 
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artificial e material de penso, que se encontram armazenados em condições específicas e 

dispensados apenas mediante apresentação de impresso próprio [18].  

No caso dos estupefacientes e psicotrópicos, estes apenas são dispensados mediante 

a apresentação do impresso próprio – Modelo no 1509 (Anexo XIV) conforme 

regulamentado em Decreto-Lei devendo ser assinado por todos os intervenientes no 

processo e arquivado nos SF [29]. 

No caso dos hemoderivados, a sua dispensa é apenas feita mediante a apresentação 

do impresso próprio – Modelo nº 1804 (Anexo XII), sendo o produto devidamente 

identificado no impresso, arquivando-se o duplicado do mesmo nos SF. De forma a 

assegurar a rastreabilidade desta medicação, é sempre necessária a identificação do 

número do processo a quem este se destina. A dispensa de medicamentos hemoderivados 

é sempre acompanhada pelo preenchimento do quadro C do impresso, onde se atribui um 

n.º sequencial (n.º de registo de distribuição) à requisição para controlo interno e se regista 

o hemoderivado prescrito por DCI, dosagem, quantidade dispensada, laboratório 

fornecedor, n.º de lote e n.º de CAUL. Por fim, procede-se ao registo informático para débito 

do pedido [30]. 

A prescrição de antídotos pode ser realizada em impresso próprio (Anexo XV) ou de 

forma eletrónica. Neste âmbito, é fundamental saber atuar atempada e prontamente, uma 

vez que o tempo de resposta pode ser decisivo para o prognóstico.  

No caso dos anti-infeciosos e nutrição artificial, a prescrição médica para os doentes 

internados em serviços clínicos sem DIDDU deve ser realizada em impresso próprio 

(Anexo XVII) e para os doentes internados em serviços clínicos com DIDDU deve ser 

realizada de forma eletrónica. De qualquer forma, em ambos os casos, cada prescrição é 

válida por um período máximo de 7 dias, de modo a promover um uso racional destes 

fármacos, não só pelo custo que os medicamentos anti-infeciosos representa em termos 

económicos no orçamento hospitalar, mas principalmente pelos resultados para a saúde 

pública, diminuindo significativamente o desenvolvimento de estirpes microbianas 

resistentes [26]. 

O material de penso também deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XIII), 

sendo que, neste caso, a prescrição é válida para 8 dias. É importante que o farmacêutico 

tenha conhecimento dos dispositivos médicos para poder auxiliar outros profissionais de 

saúde na escolha mais adequada do material de penso [26]. 

5.3 Distribuição clássica  

O sistema de distribuição clássica tem como principal objetivo o fornecimento de 

medicamentos para um determinado Serviço Clínico que efetua um pedido de reposição 

de stock, em formato eletrónico ou manual. A reposição por stocks nivelados é feita no 
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local após contagem das unidades consumidas, obedecendo a quantitativos previamente 

estudados e acordados entre os Serviços Clínicos e os SF, para que todos os 

procedimentos inerentes à administração do medicamento e à gestão de stocks por parte 

da farmácia estejam facilitados [28]. Este tipo de distribuição é predominante na maioria 

dos serviços, blocos, consultas e nas farmácias do HJU e MJD. 

Existem ainda no CHP dois armazéns informatizados (um no bloco operatório e outro 

nos cuidados intensivos) com o sistema semiautomático Pyxis Medstation® (Anexo XXII), 

que automaticamente sinaliza os medicamentos que atingiram o seu PE e calcula os 

quantitativos necessários para a sua reposição, constituindo uma mais-valia, dado que 

permite uma distribuição individualizada, um maior controlo de stocks e, ainda, uma 

redução de erros de dispensa de medicamentos.  

No HGSA, a distribuição clássica divide-se em três processos, sendo que qualquer um 

deles segue quantidades de stocks acordadas entre os serviços clínicos e os SF. O 

primeiro sistema é o Hospital Logistics System (HLS) em que os SF e os serviços clínicos 

vão trocando gavetas cheias por vazias, de seguida temos a reposição por unidades 

consumidas e, por último a reposição por Kanban [28].  

5.4 Intervenção Farmacêutica e Cuidados farmacêuticos  

 A obrigatoriedade de validação das prescrições médicas pelo farmacêutico faz com 

que este tenha uma posição ativa na terapêutica instituída ao doente.  

 O farmacêutico verifica a possível ocorrência de problemas relacionados com o 

medicamento (PRM), avaliando cada medicamento de acordo com quatro parâmetros 

farmacoterapêuticos: necessidade, adequabilidade, posologia e existência de condições 

por parte do doente para usar o medicamento [31]. Além destes parâmetros, é função do 

farmacêutico verificar a existência de interações entre os diferentes medicamentos de 

forma a garantir uma total segurança da sua utilização [32]. 

 Quando o farmacêutico apura a ocorrência de alguma inconformidade deve efetuar 

uma “intervenção farmacêutica”, para que a situação possa ser resolvida e não resulte num 

resultado negativo da medicação (RNM).  

 Todas as intervenções farmacêuticas devem ser registadas, bem como o resultado 

dessas intervenções, para que possam ser analisadas pelos Cuidados Farmacêuticos e, 

em conjunto com outros estudos, possam ser elaborados pareceres técnicos sobre a 

utilização de medicamentos destinados a promover o uso racional dos mesmos [33]. 

6. Farmacotecnia 

A Farmacotecnia é um dos ramos dos SF que tem como principal objetivo a preparação 

de medicamentos necessários em ambiente hospitalar. Revela uma importância cada vez 
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maior, visto que a terapêutica personalizada se assume como uma hipótese muito válida 

em inúmeros casos, requerendo assim a produção de medicamentos com qualidade e em 

quantidades específicas. Este facto aliado a certos nichos medicamentosos, em que a 

indústria não atua tão ativamente, ou a existência de certas associações de fármacos não 

disponíveis no mercado, transforma esta área de produção num ponto essencial de 

qualquer SF. 

Este setor garante a preparação de medicamentos de forma individualizada, com 

características adaptadas a grupos populacionais específicos e, assim, neste campo da 

manipulação de medicamentos deve-se também incluir o fracionamento e reembalagem 

de medicamentos, com vista a serem dispensados a doentes em ambulatório ou na 

distribuição.  

A manipulação de fármacos normalmente surge em virtude de serem destinados a 

aplicação cutânea, adequação de dose para uso pediátrico ou serem destinados a grupos 

de doentes cujas condições de administração ou farmacocinética se encontrem alteradas. 

Atualmente, são poucos os medicamentos produzidos em ambiente hospitalar, sendo 

as preparações mais frequentes: Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica (MNNP) 

para pediatria e neonatologia e a aditivação de bolsas mono, bi e tricompartimentadas para 

adultos de hospital de dia ou doentes externos; formulações estéreis; fracionamento de 

doses para pediatria ou colírios; preparações não estéreis; fracionamento e reembalagem 

de formas orais sólidas para a DIDDU e ambulatório; e medicamentos citotóxicos. 

Independentemente das preparações farmacêuticas, os medicamentos manipulados 

são preparados tendo em conta a garantia de qualidade exigida por lei, em ambientes 

controlados e seguindo normas adequadas. Assim, têm que cumprir as “Boas Práticas a 

observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”, regulada pelos Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de Abril e nº 95/2004, de 22 de 

Abril e pela portaria nº 594/2004, de 2 de Junho [34-37]. 

6.1 Unidade de Farmácia Oncológica 

Atualmente, a doença oncológica assume-se como um dos principais problemas de 

saúde, requerendo esforços multipartidos bastante amplos, onde obviamente o 

farmacêutico desempenha o seu papel garantindo a melhor opção terapêutica. 

Sendo a quimioterapia uma das principais respostas terapêuticas à doença neoplásica 

e sendo necessária a manipulação de citotóxicos (CTX) para a colocar em prática, exige-

se um cuidado apropriado para o fazer. Além da obrigação relativamente à rastreabilidade 

do CTX, é obrigação da UFO promover e garantir a segurança dos profissionais que estão 

em contacto com os CTX, bem como a proteção do meio envolvente. Devido ao seu risco 

teratogénico, mutagénico e carcinogéneo, estes podem tornar-se uma ameaça, tanto para 
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o operador, como para o doente, se não receber a medicação correta qualitativa ou 

quantitativamente. 

A UFO é responsável por todos os processos que envolvem os CTX, desde a sua 

gestão de encomendas, receção e armazenamento, à sua manipulação, distribuição e 

também tratamento apropriado dos resíduos (Anexo XXIII).  

A missão do processo de produção de citotóxicos pretende assegurar a preparação e 

disponibilização de citotóxicos ao menor custo, nas características e prazos acordados com 

o utente, garantindo segurança para todos os profissionais envolvidos [38]. 

A manipulação dos CTX fica a cargo de pessoal competente que é sujeito a uma 

formação de 160 horas mensais e conta com Recursos Humanos específicos: um 

farmacêutico que executa a receção e validação das prescrições médicas e procede à 

distribuição da medicação oral; dois TDT encarregues da manipulação dos citotóxicos; e 

dois AO que efetuam o transporte dos citotóxicos e a limpeza da sala de manipulação [39]. 

6.1.1 Manipulação de citotóxicos  

A UFO define metodologias para a manipulação de citotóxicos de modo a garantir a 

segurança, eficácia e esterilidade do produto preparado.  

Na produção de citotóxicos, as normas de proteção concentram-se mais no operador 

e restantes profissionais que estão em contacto direto com este tipo de produtos, sendo 

que a sala de preparação tem de estar sob uma pressão negativa, evitando que partículas 

citotóxicas sejam expelidas para o exterior [39]. 

A UFO está organizada em três áreas distintas: a zona branca, zona cinzenta e a zona 

negra. A zona negra (Anexo XXIV) é exterior à zona de preparação e corresponde ao 

armazém avançado dos CTX, local onde os medicamentos estão devidamente 

acondicionados em armários ou em frigorífico e organizados por ordem alfabética de DCI. 

Este é o local não estéril, onde os operadores trocam o vestuário exterior por fato de bloco 

e calçado adequado, onde se procede à receção e validação de prescrições médicas, 

elaboração dos rótulos, emissão das ordens de preparação e onde se arquiva a 

documentação. A zona cinzenta (Anexo XXV), também designada antessala, é o local onde 

se procede à lavagem e desinfeção das mãos, à colocação da proteção do calçado, touca, 

da máscara de alta filtração (PFR P3), óculos, bata reforçada de baixa permeabilidade e 

luvas de látex esterilizadas. A zona branca (Anexo XXVI) diz respeito à sala de preparação, 

onde se encontra a câmara de fluxo laminar vertical (CFLv), que permite uma maior 

proteção do operador e onde é colocado o segundo par de luvas de alta proteção.  

A dupla verificação é crucial durante todo o processo de preparação e deve aplicar-se 

em etapas fulcrais, tais como a confirmação de doses prescritas de acordo com dados 
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antropométricos e/ou clínicos, aquando da validação da prescrição, bem como na produção 

de CTX propriamente dita [39,40].  

Para a manipulação dos CTX pelo TDT é utilizada uma mesa de apoio, onde é colocado 

todo o material que vai ser necessário, de forma a minimizar a movimentação do operador. 

Durante a manipulação de citotóxicos, são usadas seringas com conexão luer-lock e 

chemo-spikes, exceto quando a especificidade química do composto impede este uso.  

No final, as preparações são devidamente identificadas e enviadas para a sala de apoio 

à produção de citotóxicos pelo transfer, sendo também colocado o símbolo “Biohazard” 

(Anexo XXVII) de maneira a consciencializar e permitir uma fácil confirmação de que se 

trata de um produto de elevada toxicidade. Todo o material de apoio à produção segue um 

circuito unidirecional, não voltando a sair da sala a não ser pelo contentor de lixo [39]. 

Neste setor tivemos a oportunidade de entrar na sala branca, após cumprimento de 

todos os requisitos de segurança, no que diz respeito ao vestuário, acompanhando a 

manipulação propriamente dita.  

6.1.2 Validação e monitorização da prescrição de citotóxicos  

Para desencadear o processo de preparação de citotóxicos é necessária a existência 

de uma prescrição médica, devidamente autenticada por um médico em modelo próprio de 

prescrição para doentes internados e para doentes em ambulatório. 

A prescrição é feita de acordo com os Protocolos de Quimioterapia praticados no CHP 

que são baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente, sendo a dose prescrita 

para cada citotóxico em função da superfície corporal, peso ou Área Sob a Curva (AUC) 

de cada doente, existindo a possibilidade de reduções de dose em caso de toxicidade, 

insuficiência renal ou hepática ou mielosupressão. 

O farmacêutico possui a competência de validar e monitorizar as prescrições médicas 

de quimioterapia, o que pressupõe a sua análise de uma forma sistemática, garantindo o 

cumprimento de normas aprovadas na instituição e promovendo a segurança e eficácia da 

terapêutica farmacológica instituída [41]. 

Neste setor contactamos com prescrições eletrónicas e com prescrições em papel, 

que diferem de cor consoante o doente esteja internado (impresso verde) (Anexo XXVIII) 

ou em regime de ambulatório/HD (impresso cor-de-rosa) (Anexo XXIX). 

6.1.3 Derramamento/Acidente com citotóxicos  

A UFO, bem como em todos os serviços que por norma contactam com os CTX, estão 

obrigatoriamente equipados com um kit de derramamento que permite de uma forma rápida 

e segura proceder à descontaminação do local, impedindo assim um menor tempo de 

exposição ao produto em causa em caso de acidente [49]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

16 
 

6.2 Produção de Preparações Estéreis 

6.2.1 Preparação de bolsas de Nutrição Parentérica  

A produção das MNNP tem como principal preocupação a não contaminação do produto 

e a garantia de esterilidade, sendo, por isso, preparadas recorrendo à técnica assética em 

CFLv. Assim, é possível garantir a total ausência de contaminação do produto final e, 

simultaneamente, a proteção do operador. 

Nos SF do CHP existe uma área destinada exclusivamente à produção destas 

preparações, às quais o acesso está apenas autorizado a membros da equipa de 

manipulação e assistentes operacionais. Para o acesso à sala de preparação é necessário 

o uso de equipamento específico que inclui túnica, calças, protetores de calçado, touca, 

máscara e bata esterilizada.  

A referida sala encontra-se dividida em áreas bem diferenciadas, sendo constituída 

pelas seguintes partes: - zona negra: exterior à zona de preparação para higienização e 

mudança de roupa (Anexo XXX); - zona cinza: antecâmara (Anexo XXXI); - zona branca: 

sala de preparação propriamente dita com CFLv (Anexo XXXII) [43,44].  

Dadas as exigências de esterilidade inerentes a estas preparações, torna-se 

necessário proceder a um controlo microbiológico diário, recolhendo-se uma amostra da 

primeira preparação de cada sessão de trabalho e da última preparação do dia, de maneira 

a comprovar a esterilidade do local de preparação [45]. 

Para garantir a segurança, eficácia e estabilidade das preparações de MNNP é 

necessário cumprir procedimentos padronizados de forma a controlar e erradicar possíveis 

erros na sua preparação e dispensa destas aos doentes. Antes de proceder à manipulação, 

o farmacêutico procede à sua validação, ou seja, confere se os nutrientes prescritos se 

encontram nas quantidades estipuladas pelas guidelines e pela idade e situação clínica do 

doente. O farmacêutico deve ainda verificar se existem incompatibilidades entre os 

componentes da preparação e se a via de administração (periférica ou central) se adequa 

a esta [46]. De seguida, o farmacêutico é responsável pela emissão de ordens de 

preparação, documento onde se discrimina a formulação do medicamento que vai ser 

preparado, as matérias-primas necessárias à sua execução e respetivos volumes a utilizar, 

bem como os rótulos a colocar nas bolsas [47]. 

Na unidade de preparação de estéreis dos SF são preparadas bolsas de MNNP, não 

só para o CHP, mas também para o Hospital Padre Américo, pertencente ao Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa.  

As MNNP são preparadas com o objetivo de manter um correto aporte nutricional, face 

a situações de distúrbios metabólicos, tubo digestivo imaturo ou alimentação entérica 

impossibilitada ou contraindicada.  
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Esta preparação encontra-se dividida em duas partes, manipuladas e acondicionadas 

separadamente: uma compreende a preparação da emulsão lipídica, acondicionada em 

bolsa ou seringa consoante o seu volume; correspondendo a segunda à solução contendo 

os macro e micronutrientes hidrossolúveis.   

No enchimento das bolsas, a adição dos macronutrientes é realizada com auxílio de 

uma máquina de enchimento automática. Já a adição de micronutrientes hidrossolúveis é 

feita manualmente, segundo uma sequência pré-estabelecida tendo em conta a natureza 

química de cada componente, para evitar a possível formação de precipitados, 

assegurando a estabilidade físico-química da preparação.  

Dependendo se se trata de uma bolsa de pediatria ou neonatologia, há diferenças na 

sua preparação, dado que estas são totalmente preparadas na unidade de produção de 

estéreis do CHP, havendo um ajuste diário da sua constituição às necessidades 

nutricionais de cada criança. Nas preparações parentéricas para adultos, utilizam-se bolsas 

comercializadas com volume e quantidade de nutrientes fixos, as quais são primeiro 

reconstituídas e depois aditivadas consoante as necessidades do doente. [48]. No final de 

cada preparação é da responsabilidade do supervisor executar a verificação do produto 

acabado no sentido de detetar eventuais alterações. São tidas em consideração a cor e o 

aspeto (partículas em suspensão, precipitados e ausência de ar) [49].  

Após a preparação e confirmação de todos os aspetos acima referidos, ambas as 

bolsas são identificadas com o rótulo interno, embaladas com folha de alumínio para 

proteção da luz e novamente rotuladas com o rótulo externo. As duas preparações, quando 

destinadas ao mesmo doente, são embaladas na mesma embalagem secundária. O 

farmacêutico tem como responsabilidade a validação do trabalho realizado, após 

terminadas todas as operações [50]. 

6.2.2 Preparações Extemporâneas Estéreis 

Tal como na preparação da MNNP, a produção destas preparações tem como 

preocupação a não contaminação do produto final e a garantia de sua esterilidade, sendo, 

por isso, preparadas utilizando a técnica assética, no interior da CFLv [43]. 

A produção destas preparações resulta, na sua maioria, da modificação de formulações 

comercializadas, procedendo-se ao seu fracionamento para reajustar a dose a administrar, 

possibilitando a individualização da terapêutica e o combate ao desperdício de matérias-

primas. O processo de manipulação destas preparações e todos os cuidados subjacentes 

à sua manipulação são de forma geral muito semelhantes à preparação de MNNP [51,52]. 

6.3 Produção de Preparações Não Estéreis 

Nos SF do CHP existe uma sala específica para a preparação de formulações 

galénicas não estéreis (Anexo XXXIII), que compreendem as formas farmacêuticas sólidas 
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(ex. papéis farmacêuticos), semissólidas (ex. pastas, pomadas e cremes) e líquidas (ex. 

soluções, loções e suspensões), tendo sido defina para cada uma delas uma metodologia 

de preparação própria, sendo da responsabilidade do farmacêutico fazer cumprir todos os 

procedimentos indicados para a sua execução [53-59]. 

O circuito de uma preparação pode iniciar-se com uma prescrição médica ou um 

pedido de um serviço através do sistema informático GHAF, pelas diversas unidades de 

internamento ou pelo Ambulatório; ou o pedido ser desencadeado pelo sistema de 

kanbans, indicando o atingimento do stock mínimo em armazém necessário para garantir, 

em qualquer situação, a satisfação das necessidades dos doentes. A requisição é 

devidamente conferida pelo farmacêutico responsável pelo serviço, garantindo que a 

preparação reúne condições de segurança, eficácia e estabilidade para poder ser 

administrada ao doente. Posteriormente é emitida uma ordem de preparação e o respetivo 

rótulo. Este deve encontrar-se em conformidade com a legislação em vigor e conter 

informação relativa: à composição qualitativa e quantitativa; ao número de lote atribuído de 

acordo com a instrução de trabalho IT.SFAR.GER.087 – “Designação do Lote de 

Produção”; ao prazo de validade; às condições de conservação; às instruções especiais 

para a sua utilização; à via de administração; à identificação do local de preparação e do 

farmacêutico diretor técnico. Caso se trate de uma formulação magistral e destinada a um 

determinado doente, o rótulo deve ainda incluir a identificação do doente (nome, serviço e 

nº da cama) e da posologia indicada [60]. 

A ordem de preparação para além destas informações tem também toda a informação 

relativa à técnica de preparação do produto (composição qualitativa e quantitativa, 

dosagem, forma farmacêutica, técnica de preparação e número de unidades); informação 

sobre as matérias-primas utilizadas quanto ao lote, origem e prazo de validade (atribuído 

de acordo com a instrução de trabalho IT.SFAR.GER.083/1); e ensaios de verificação da 

qualidade do produto final, bem como os procedimentos específicos de cada preparação, 

através dos quais se dá como conforme a preparação em causa [61,62].  

Durante a execução da preparação pelo TDT, este preenche os campos existentes na 

ficha de preparação em que se coloca toda a informação relativa a lotes, origem e prazo 

de validade das matérias-primas utilizadas, identificação do operador e supervisor e um 

exemplar do rótulo com que foram identificadas as preparações, com o objetivo de garantir 

a rastreabilidade da preparação. 

Durante todo o processo de manipulação, deve ser garantida a aplicação de todos os 

protocolos de segurança e qualidade, bem como a aplicação das Boas Práticas de Fabrico 

de Medicamentos Manipulados, sendo a validação do produto final efetuada pelo 

farmacêutico supervisor [63,64]. 
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7. Fracionamento e reembalagem  

O objetivo primordial deste processo baseia-se em proceder ao fracionamento e 

reembalagem de medicamentos a disponibilizar à DIDDU, assegurando o rigoroso 

cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas Farmacêuticas [65]. 

Para que os medicamentos possam ser distribuídos pela DIDDU é necessária a sua 

disponibilização em unidose. Além disso, todas as unidades têm que estar devidamente 

identificadas com DCI do(s) princípio(s) ativo(s), dose, forma farmacêutica, prazo de 

validade e nº de lote.  

As formas unitárias devidamente identificadas podem ser fornecidas diretamente pela 

indústria ou podem ser obtidas através de procedimentos básicos, como o simples corte 

dos blisters. No entanto, quando isso não é possível, é necessário proceder à 

individualização, reembalamento e re-identificação dos medicamentos. Estas operações 

são realizadas com recursos a sistemas de reembalamento e re-identificação simultânea, 

automáticos e semiautomáticos, equipados com fita de reembalamento para proteção da 

luz [65]. 

O fracionamento de medicamentos revela-se um procedimento que permite obter 

frações da dose de um medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis 

no mercado, sem prejuízo para as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da 

formulação. A operação não implica destruição da forma farmacêutica, bem como o risco 

de alterações físico-químicas e/ou biológicas da substância ativa durante as operações de 

fracionamento [66]. 

Os ensaios de controlo de qualidade e verificação do produto final do medicamento 

fracionado baseiam-se em dois procedimentos: o controlo visual e o controlo do peso. O 

controlo visual é feito ao longo de todo o processo, em todos os lotes preparados, sendo o 

resultado registado na respetiva ordem de produção com a expressão Conforme/Não 

conforme. Mensalmente, é realizado um controlo de peso através da pesagem de, no 

mínimo, cinco frações, cujos pesos individuais não podem variar entre si em mais de 5% 

[67]. 

A reembalagem de medicamentos pauta-se pela garantia da estabilidade e qualidade 

do medicamento, assegurando sempre que estes mantem as suas características físico-

químicas e biofarmacêuticas (Anexo XXXIV).  

Quando os comprimidos se encontram em blisters utiliza-se um sistema automático 

que os corta e reembala, sendo necessário apenas colocar os blisters no local definido 

para o efeito. Quando os comprimidos são removidos do acondicionamento primário utiliza-

se um sistema semiautomático em que se coloca os comprimidos, um a um, em ranhuras 

que o libertam entre as duas fitas de reembalamento posteriormente seladas. No final 
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verifica-se todos os invólucros, para confirmar que todas as unidades se encontram 

corretamente embaladas e identificadas, procedendo ainda à contagem das mesmas.  

8. Ensaios Clínicos 

Com a forte investigação científica mundial, torna-se necessário confirmar os valores 

obtidos laboratorialmente pelos medicamentos experimentais, recorrendo a uma avaliação 

sempre acompanhada de documentação dos resultados obtidos através de Ensaios 

Clínicos (EC). 

Define-se EC como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [68]. 

Em Portugal, a realização de um ensaio clínico depende da aprovação prévia de três 

entidades, o INFARMED, a Comissão de Ética para a Investigação Científica (CEIC) e a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). O INFARMED tem por função concluir 

que os potenciais benefícios individuais para o participante no ensaio e para outros 

participantes, atuais ou futuros, superam os eventuais riscos e inconvenientes previsíveis. 

A CEIC é o organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, 

incumbido de assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 

participantes nos ensaios clínicos. Por último, a CNPD é a entidade que garante o direito 

à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos participantes, de acordo com os 

respetivos regimes jurídicos [69,70].  

Para que seja possível realizar um EC tem de existir um Promotor (pessoa, singular ou 

coletiva, instituto ou organismo responsável pela conceção, realização, gestão ou 

financiamento de um EC); um Monitor (profissional, dotado da necessária competência 

científica ou clínica, designado pelo promotor para acompanhar o EC e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as informações e 

dados recolhidos); um Investigador (um médico ou uma outra pessoa que exerça uma 

profissão reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido 

às habilitações científicas e à experiência na prestação de cuidados a doentes que a 

mesma exija e que se responsabiliza pela realização do EC no centro de ensaio); e o 

participante (pessoa que participa no EC quer como recetor do medicamento experimental 

quer para efeitos de controlo) [70-73].  

O farmacêutico tem um papel essencial nos EC, contactando diretamente com 

investigadores, promotores, monitores e os elementos participantes. As principais funções 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

21 
 

do farmacêutico centram-se na avaliação dos protocolos dos ensaios; informar e esclarecer 

os participantes incluídos no EC acerca da posologia; receção, armazenamento e dispensa 

dos medicamentos experimentais; devolução dos medicamentos não utilizados e 

embalagens para entregar ao promotor; manutenção do dossier do EC devidamente 

atualizado; averiguar o cumprimento da legislação em vigor respeitante aos EC e Boas 

práticas de Fabrico definidas para um EC; e averiguar a adesão à terapêutica dos pacientes 

[73].  

Os SF devem possuir um espaço próprio, acesso restrito a pessoas autorizadas, com 

condições de humidade e temperatura controlados (Anexo XXXV). 

2ª Parte 

1. Formações Internas no CHP 

1.1 Toxilizumab: Fármaco biológico para a Artrite Reumatoide  

Durante o período de estágio foi possível assistir à apresentação da nova via de 

administração do tocilizumab (RoActemra®), a via subcutânea. 

O tocilizumab é um anticorpo monoclonal antagonista dos recetores da interleucina-6 

utilizado no tratamento da artrite reumatoide, uma doença inflamatória crónica e 

progressiva, que conduz à destruição das articulações. Este medicamento foi inicialmente 

desenvolvido na forma de concentrado para solução para perfusão intravenosa [74]. 

Recentemente foi desenvolvida e aprovada a formulação subcutânea, pelo que a referida 

formação teve como objetivo o esclarecimento de algumas questões sobre esta nova 

alternativa. 

A eficácia e segurança do tocilizumab subcutâneo foram estudadas através de vários 

ensaios clínicos randomizados, tendo-se verificado similaridade com a formulação 

intravenosa. Deste modo, os doentes podem alterar a via de administração deste fármaco 

para a via subcutânea, com a ressalva que uma vez que na via subcutânea a dose 

administrada é fixa, enquanto que na intravenosa varia em função do peso, sendo que em 

pacientes com peso corporal elevado a eficácia pode ser reduzida [74,75]. Esta alternativa 

permite que o doente se torne independente, uma vez que após receber treino adequado, 

os doentes podem autoadministrar a injeção com a seringa pré-cheia, além de permitir 

reduzir custos socias e em saúde [76]. 

Por último, no decorrer desta formação houve a possibilidade de contactar com a 

seringa e receber formação sobre os cuidados a ter no seu manuseamento. 

1.2 Medicamentos Biológicos e Biossimiliares de Anticorpos Monoclonais 

Os medicamentos biológicos são aqueles cuja substância ativa é obtida ou derivada 

de um organismo vivo. Estes fármacos têm demonstrado um grande sucesso no tratamento 

de doenças graves e crónicas que até então não possuíam um tratamento eficaz. 
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Um medicamento biossimilar é análogo a um medicamento biológico, sendo que este 

último já recebeu previamente uma autorização de introdução no mercado, designando-se 

por isso medicamento biológico de referência. 

O princípio ativo de um medicamento biossimilar é semelhante à do respetivo 

medicamento biológico de referência, definindo-se biossimilaridade como a capacidade de 

um medicamento demonstrar semelhança em termos de qualidade, segurança e eficácia, 

relativamente ao qual está a ser comparado. 

No entanto não se pode cair no erro de designar os medicamentos biossimilares como 

medicamentos “genéricos”, pois ao contrário dos medicamentos comummente designados 

como genéricos, estes são apenas similares e não iguais [77]. 

A palestra foi dirigida por uma farmacêutica da empresa Roche®, na biblioteca dos SF 

do CHP, no passado dia 27 de maio de 2015.  

Durante a apresentação foram abordadas as principais características de um 

medicamento biossimilar, referindo que o seu processo de síntese e purificação são 

passos-chave na definição destes fármacos, salientando ainda as principais diferenças 

relativamente aos medicamentos genéricos.  

Os fármacos convencionais possuem uma estrutura pequena, sendo constituídos por 

moléculas relativamente simples, em que a sua ação é diretamente relacionada com a sua 

estrutura química. A produção destes fármacos é baseada em reações químicas 

relativamente simples, com variáveis facilmente controláveis e a sua autorização de 

comercialização é apenas baseada em estudos de bioequivalência relativamente ao 

fármaco original. É importante referir que os efeitos clínicos, assim como os efeitos 

secundários de diferentes medicamentos genéricos, pertencentes ao mesmo grupo 

homogéneo, apresentam variações bastante reduzidas [78,79].  

Já os medicamentos biológicos apresentam uma estrutura de maiores dimensões, 

caracterizando-se como moléculas bastantes complexas, resultando a sua ação, não só 

da sua composição molecular, mas também da sua forma e estrutura tridimensional. As 

técnicas de produção destes fármacos são complexas, e neste caso a sua autorização de 

comercialização requer, em qualquer circunstância, a realização de ensaios clínicos, já que 

as variações dos seus efeitos clínicos e secundários apenas podem ser determinados 

desta forma. Isto deve-se ao facto dos fármacos biossimilares apresentarem variações 

relativamente ao produto de referência original no que toca à sua forma e estrutura, devido 

às variações existentes nos diferentes processos de produção [78,79]. 
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2. Análise de Casos Estudo 

2.1 Monitorização e validação da terapêutica na Distribuição Individual Diária 

em Dose Unitária 

Devendo o ato da profissão farmacêutica ter como objetivo primordial tanto a saúde e 

bem-estar do seu doente, como também zelar pelo uso correto e racional de todo e 

qualquer medicamento, é seu dever colmatar as principais necessidades terapêuticas dos 

doentes em ambiente hospitalar, assegurando que a distribuição dos medicamentos aos 

mesmos seja realizada de forma segura e eficaz, minimizando assim a morbilidade e/ou a 

mortalidade associadas, bem como eventuais desperdícios associados a uma terapêutica 

mal instituída.  

Foi-nos por isso proposto a análise da terapêutica estabelecida a determinados 

doentes, para uma posterior validação, com o objetivo de realizar uma dispensa 

personalizada e correta de acordo com cada caso em análise.  

Um desses exemplos foi o colocado em anexo (Anexo XXXVI). O exercício proposto 

teve como objetivo a análise da posologia instituída, se a forma farmacêutica prescrita era 

a mais adequada, a análise da ausência de interações e se toda a terapêutica estabelecida 

era a mais apropriada à patologia em causa. Neste caso em concreto foi-nos ocultado o 

verdadeiro diagnóstico do paciente em análise, sendo também nosso objetivo descobrir o 

mesmo através da análise da medicação que lhe foi prescrita.  

Para isso recorremos a bases de dados como Infomed, Medscape, entre outras, com 

vista à consulta dos RCM de cada medicamento prescrito.  

De uma forma geral, após a análise deste caso concluímos que a posologia da 

terapêutica instituída estava correta. Apenas detetamos uma possível interação de 

importante notificação: a administração do carbonato de cálcio (via oral) deve ser realizada 

com uma diferença de 2 horas da administração de levotiroxina (via oral), dado que o 

primeiro inibe a absorção gastrointestinal da levotiroxina, por mecanismos de quelatação 

[80]. Concluímos também que se tratava de um possível caso de hipotiroidismo, decorrente 

de anteriormente remoção cirúrgica da tiroide. 

  

2.2 Exposição ocupacional a fármacos antineoplásicos 

A elevada toxicidade dos fármacos antineoplásicos não se resume apenas aos efeitos 

secundários que provocam no doente oncológico, dado que a sua manipulação por parte 

dos profissionais de saúde também acarreta riscos. A exposição ocupacional a CTX está 

associada a um risco de doenças oncológicas, infertilidade e mal formações congénitas. 

Durante o período de estágio na UFO houve a oportunidade de discutir casos clínicos 

reais de exposição ocupacional a CTX em vários contextos. Estes referiam-se a casos 

ocorridos com diferentes profissionais de saúde (farmacêuticos, enfermeiros), nas diversas 
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etapas do manuseamento dos CTX (preparação, administração), por diferentes vias de 

exposição (inalação, absorção dérmica) (Anexo XXXVII). 

Esta análise de casos reais permitiu de forma mais prática a apresentação das regras 

de segurança exigidas na manipulação de CTX, permitindo também uma mais fácil 

consciencialização da importância da prevenção da exposição dos profissionais de saúde 

a fármacos antineoplásicos, através da adoção de medidas de proteção. 

As principais recomendações para que se proceda a uma manipulação segura de 

citotóxicos incluem: a definição de protocolos e procedimentos de manipulação, transporte 

e atuação em situações pontuais, como por exemplo, em casos de derrame ou extravasão; 

a realização do processo de preparação de citotóxicos no interior de uma câmara de fluxo 

laminar vertical, inserida no contexto de um sistema de salas limpas; o uso de equipamento 

de proteção individual, incluindo luvas, roupa apropriada, proteção ocular e máscara; e o 

devido ensino e treino dos responsáveis pela manipulação destes fármacos [81]. 

3. Médicos do Mundo 

O acesso condicionado ao medicamento por parte de pessoas carenciadas, 

nomeadamente idosos, sem-abrigo e famílias com dificuldades, pode colocar em risco a 

vida dos mesmos.  

Neste sentido, diversas organizações sem fins lucrativos têm como missão ajudar as 

pessoas mais carenciadas, através do fornecimento de medicamentos e produtos de 

saúde. Entre estas associações encontra-se a “Médicos do Mundo”, com a qual o CHP 

colabora na recolha de medicamentos. 

Os doentes devolvem os medicamentos que já não utilizam ao hospital e, 

posteriormente, é feita uma triagem destes por parte dos farmacêuticos de forma a garantir 

a sua total integridade e estabilidade, procedendo-se posteriormente à sua separação por 

grupo terapêutico. 

 Durante o período de estágio houve a possibilidade de participar neste processo, o 

que se revelou uma experiência gratificante. 
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Conclusão 

Consideramos estes dois meses de estágio realizado no CHP como uma experiência 

extremamente gratificante e enriquecedora do nosso percurso académico, tendo-nos sido 

permitido percorrer os diversos serviços e participar nas atividades neles desenvolvidas 

(Anexo XXXVIII).  

Foi-nos permitido adquirir conhecimentos relativamente aos cuidados de saúde 

prestados num hospital central, bem como vivenciar diversas situações onde o 

farmacêutico hospitalar pode intervir, as quais só nos foram permitidas devido ao local onde 

realizamos este estágio. 

Foi-nos possível experienciar a importância da atividade farmacêutica num centro 

hospitalar e da interdisciplinaridade e polivalência implícita a esta atividade profissional. 

Consideramos que esta foi uma experiência fundamental na nossa formação enquanto 

futuros farmacêuticos, terminando esta apreciação reforçando esta experiência como 

altamente recomendável, permitindo uma visão mais completa do papel do farmacêutico 

em Portugal. 
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http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-165/pdfs/2004-165.pdf
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Anexos 

Anexo I – Fotografia da fachada do Hospital Geral Santo António 

 

Anexo II – Gestores e Co-Gestores de cada processo dos SF 

 

Anexo III – Organização estrutural do APF 
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Anexo IV – Exemplo de Kanbans

 

Anexo V – Zona de receção de encomendas 
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Anexo VI – Procedimento de receção de encomendas 

 

 

Anexo VII - Armazém de Produtos Farmacêuticos 
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Anexo VIII - Procedimento de aviamento seguindo a metodologia FEFO 

 

 

Anexo IX - Organização da UFA do HGSA. A – Zona de espera; B – Zona de atendimento; 

C – Zona de atendimento reservado; D – Armário; E – Frigoríficos; F – Armário de arquivos 
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Anexo X – Exemplo de uma prescrição 

médica em regime de Ambulatório 
Anexo XI – Termo de responsabilidade 

Anexo XII – Modelo de prescrição de 

hemoderivados 

Anexo XIII – Modelo de prescrição de 

material de penso 
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Anexo XIV – Modelo de prescrição de 

estupefacientes e psicotrópicos 

Anexo XII – Modelo de prescrição de 

antídotos 

Anexo XVI – Modelo de prescrição de 

nutrição artificial 

Anexo XVII – Modelo de prescrição de 

anti-infeciosos 
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Anexo XVIII – Carro de malas de 

aviamento para os serviços 
Anexo XIX – Pharmapick ® 

Anexo XX – Torre central Anexo XXI – SUCS 
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Anexo XXII - Sistema semi-automático Pyxis Medstation® 

 

     

 

Anexo XXIII – Instalações da UFO 
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Anexo XXIV – Zona negra da unidade de CTX 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVII – Símbolo “Biohazard” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo XXV – Zona cinzenta da 

unidade de CTX 

Anexo XXVI – Zona branca da 

unidade de CTX 
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Anexo XXVIII – Impresso verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIX – Impresso rosa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXX - Zona negra da unidade 

de produção de preparações estéreis 
Anexo XXXI - Zona cinzenta da unidade 

de produção de preparações estéreis 
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Anexo XXXII - Zona branca da unidade de produção de preparações estéreis 

 

 
 

Anexo XXXIII – Sala de produção de preparações não estéreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXXIV - Equipamento de reembalamento automático e semiautomático  
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Anexo XXXV – Instalações da unidade de Ensaios clínicos 
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Anexo XXXVI  - Exercício proposto na DIDDU 
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Anexo XXXVII - Casos clínicos analisados na UFO 
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Anexo XXXVIII – Cronograma das atividades desenvolvidas 

 

Semanas Joana C. Joana F. Mariana Tiago 

11/05 – 15/05 Apresentação 

18/05 –22/05 DIDDU DIDDU Produção Ambulatório 

25/05 –29/05   Ensaios clínicos Ensaios clínicos UFO Armazém 

01/06 –05/06   Produção UFO Ambulatório DIDDU 

08/06 –12/06   UFO Produção DIDDU Ensaios clínicos 

15/06 –19/06   Ambulatório Ambulatório Armazém UFO 

22/06 –26/06   Armazém Armazém Ensaios clínicos Produção 

29/06 –03/07   Relatório 
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