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RESUMO 

Durante 6 meses de Estágio os estudantes do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas têm a oportunidade de contactar com a realidade da sua vida profissional 

futura. Neste período, realizei o estágio em farmácia comunitária na Farmácia Cerqueira 

em Ponte de Lima. Revelou-se ser muito enriquecedor para fundamentar o conhecimento 

teórico que tinha adquirido ao longo destes anos de estudo.  

A par de todas as tarefas inerentes à prática farmacêutica, como dispensa de 

medicamentos, realização de testes bioquímicos, gestão de stocks, entre outras 

atividades, desenvolvi diversos temas, com o intuito de aumentar a informação dada aos 

utentes e desempenhando uma das funções do farmacêutico na área de promoção de 

saúde, através do desenvolvimento de atividades que contribuam para a educação para a 

saúde. Elaborei diversos panfletos. O primeiro tinha como tema sumos detox, e foi 

elaborado na altura do ano em que a procura por estes produtos aumenta. Tinha como 

objetivo indicar algumas soluções, mas, por outro lado, permitir que ao encontrarem 

essas soluções na farmácia os utentes pudessem esclarecer dúvidas e ser alertados para 

as situações em que a ingestão destes sumos não é recomendada. O tema seguinte 

prendeu-se com a comemoração do Dia Mundial de Saúde, onde preparei um vinil para 

colocar na montra da farmácia e um folheto indicativo das medidas que todos podemos 

adotar para uma alimentação mais segura. Este tema foi escolhido pela Organização 

Mundial de Saúde devido ao elevado número de doenças produzidas por alimentos, 

assim como os números da mortalidade. O trabalho seguinte passou pela realização de 

uma apresentação sobre medidas de prevenção para as alergias. Esta apresentação 

ficou exposta num monitor presente no local de atendimento ao público na farmácia, e 

tinha como principal objetivo atuar sobre a primeira linha no que diz respeito às doenças 

alérgicas. Por fim, desloquei-me à Escola Primária de Ponte de Lima para fazer uma 

apresentação sobre os benefícios e cuidados a ter com o sol. Os números de cancro de 

pele continuam a ser elevados e muitos dos casos que aparecem em adultos derivam de 

queimaduras na infância, por isso a consciencialização das nossas crianças para este 

problema também é necessária. 

Estes 6 meses de estágio foram bastante produtivos e enriquecedores para a minha vida 

profissional futura. Adquiri novos conhecimentos e ganhei uma maior bagagem que me 

irá acompanhar ao longo da minha vida profissional, nunca esquecendo que é 

fundamental a formação contínua para que acompanhe os desenvolvimentos na área e 

possa oferecer o melhor serviço aos utentes, como é dever do farmacêutico. 
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PARTE I 

INTRODUÇÃO  

Durante cinco anos no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, os estudantes recebem 

a base teórica essencial para serem excelentes profissionais de saúde. Contudo, para terminar 

é-lhes proporcionada a oportunidade de colocarem em prática tudo aquilo que aprenderam 

com a realização de Estágio Curricular. 

O Estágio em Farmácia Comunitária permite aos estudantes aprofundarem os seus 

conhecimentos e adquirir novas valências que só se conseguem com a prática profissional. 

Esta etapa permite-lhes também ter conhecimento da realidade do nosso país; país com uma 

população cada vez mais envelhecida, com cada vez mais doentes crónicos, que necessitam 

de um acompanhamento constante e de cuidados que o farmacêutico lhes pode oferecer. Cada 

vez mais o farmacêutico é visto como o profissional de confiança e a ideia de que faz a mera 

dispensa de medicamentos é substituída pela visão de serem promotores de saúde e bem-

estar. 

Num contexto socioeconómico desfavorável o farmacêutico é muitas vezes o único contacto 

que os utentes têm com um profissional de saúde, aumentando assim a responsabilidade desta 

profissão.  

Assim, durante 6 meses de estágio em farmácia comunitária fui tomando contacto com vários 

aspetos ligados a esta atividade que não se resume só à dispensa de medicamentos, mas 

também a todo um trabalho de bastidores que é necessário para que o objetivo final, a 

satisfação dos utentes, aconteça. Todo o processo ocorreu de forma gradual e todas as 

atividades desenvolvidas serão descritas seguidamente nas restantes páginas deste relatório. 

 

1. APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA CERQUEIRA 

1.1  Propriedade 

Com o Decreto‐Lei (DL)  n.º  307/2007 [1],  de  31  de  Agosto, a propriedade das farmácias 

deixa de ser da exclusividade dos farmacêuticos, podendo pertencer a pessoas singulares ou 

sociedades comerciais, contudo a direção técnica tem que ficar ao encargo de um 

farmacêutico.  

No caso particular da Farmácia Cerqueira (FC), a propriedade e direção técnica são assumidas 

pela mesma pessoa, Dra. Maria Teresa Cerqueira Matos Maia. 

1.2  Localização e Horário de funcionamento 

A FC localiza-se na Rua Cardeal Saraiva, Ponte de Lima e encontra-se aberta ao público de 2ª 

a 6ª feira das 8:30H até às 20:00H e ao sábado das 9:00H até as 19:00H.  
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1.3 Espaço Físico Exterior 

A FC, conforme o disposto na 3ª edição das “Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia 

comunitária” [2], possui na fachada a inscrição Farmácia Cerqueira, e encontra-se sinalizada 

com a cruz de cor verde luminosa. Encontra-se também identificado o Diretor Técnico e 

exposto o cronograma das farmácias de serviço no concelho e o horário de funcionamento. 

Possui fácil acessibilidade a todo o tipo de utentes, mesmo a portadores de deficiência motora, 

na medida em que o ligeiro desnível existente em relação à rua é anulado com uma rampa, 

conforme as normas estabelecidas [2].  

1.4 Espaço Físico Interior 

Segundo o artigo 29º do DL  n.º  307/2007 [1],  de  31  de  Agosto, o espaço físico interior das 

farmácias deve conter uma sala de atendimento ao público, uma zona de armazém, laboratório 

e instalações sanitárias.  

A FC dispõe de um local de atendimento ao público amplo, com 5 balcões individualizados 

permitindo que cada utente seja atendido com maior privacidade (Figura 1), possui também 

uma área de armazém, um laboratório e dois gabinetes: o gabinete de atendimento ao utente 

onde se realizam os testes bioquímicos e o acompanhamento de algumas situações que 

necessitam de maior privacidade e um gabinete de aconselhamento personalizado onde 

ocorrem os serviços de aconselhamento de nutrição e podologia (Figura 2). 

 

Figura 1 – Sala de atendimento ao público da Farmácia Cerqueira 

 

Figura 2 – Planta da Farmácia Cerqueira 
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1.5 Recursos Humanos  

É regido por lei que o quadro de uma farmácia deve ser constituído por pelo menos dois 

farmacêuticos [1], sendo que o DL n.º 171/2012 [3] veio trazer uma alteração que refere que 

“os farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia.”  

O quadro de profissionais da FC é constituído por diversos profissionais, todos eles 

qualificados, indo de encontro ao que está estipulado no decreto supracitado ( 

 

Tabela 1). Cada profissional tem ao seu encargo um conjunto de funções para além daquelas 

que são de competência comum. 

 

Tabela 1 – Quadro profissional da Farmácia Cerqueira 
 

Nome Categoria Profissional 

Dra. Maria Teresa Maia Diretora Técnica 

Dra. Silvana Faria Farmacêutica Substituta 

Dra. Andreia Pereira Farmacêutica Substituta 

Dra. Diana Pereira Farmacêutica 

Amândio Saraiva Técnico de Farmácia 

Luís Filipe Costa Técnico de Farmácia 

João Paulo Gonçalves Técnico Auxiliar de Farmácia 

 

1.6 Sistema informático 

A nível informático, os computadores presentes na FC estão programados com o sistema 

Winphar. Cada utilizador possui uma letra que o identifica no sistema e uma palavra-passe que 

lhe permite ter acesso às operações, havendo diferentes níveis de acesso. 

 

2. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

2.1  Gestão de stocks 

A gestão de stocks numa farmácia deve ter como objetivo principal responder às necessidades 

dos utentes, para tal a gestão deve ser integrada, analisando vários fatores de forma a evitar a 

rutura de stock, como por exemplo a sazonalidade dos produtos e a zona geográfica e 

sociocultural onde se insere a farmácia. Tendo em conta que a farmácia também é uma 

empresa, torna-se fundamental avaliar a gestão de stocks do ponto de vista económico, ou 

seja, é necessário avaliar a rentabilidade da aquisição daqueles produtos naquela determinada 

altura, tendo em conta as condições de pagamento, e avaliando o retorno financeiro e o tempo 

que permanece na farmácia. 
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A gestão diária de stocks passa por vários processos nomeadamente preparação de 

encomendas. 

Para cada produto é estabelecido um stock mínimo e máximo fixado na ficha de produto. Estes 

“intervalos” de stock são estabelecidos tendo por base uma avaliação das saídas desse 

mesmo produto, se é destinado apenas a um utente, se é de maior ou menor rotação, 

basicamente avaliando o histórico de vendas. Depois de estabelecidos estes limites, quando se 

procede à preparação de encomenda o programa Winphar gera automaticamente um número 

de embalagens a pedir aos fornecedores. Essa sugestão é avaliada e se necessário alterada, 

caso a caso, analisando também as campanhas existentes nos diferentes armazenistas.  

A FC trabalha com diversos armazenistas nomeadamente a COOPROFAR, Medicanorte, 

Botelho&Rodrigues, A.Sousa e Alliance Healthcare, para onde são enviadas as encomendas 

diárias. Os armazenistas a quem é feita a encomenda variam de dia para dia, tendo em conta o 

plafon estabelecido para cada fornecedor e as condições que cada um oferece. Durante o 

estágio tive oportunidade de ver como se gere a preparação de encomendas tendo em conta 

os vários fatores referidos anteriormente. Na FC, também é possível realizar pedidos pelo 

Gadget, que está conectado à COOPROFAR, permitindo efetuar um pedido que será entregue 

na farmácia de acordo com o mapa das rotas. Alguns medicamentos possuem também canais 

de emergência, que permitem ligar diretamente ao laboratório para efetuar pedidos de 

medicamentos que estejam em rutura nos armazenistas. Durante o meu estágio ocorreu essa 

situação com o LOVENOX® (SANOFI), entre outros laboratórios. 

Também é possível fazer encomendas diretas aos laboratórios através dos delegados de 

vendas, que são entregues pelos armazenistas. Estas encomendas são na generalidade mais 

rentáveis, pois conseguem-se melhores preços. 

Na gestão de stocks também é importante ter em conta o prazo de validade dos produtos. Na 

FC o controlo de validades é feito mensalmente, sendo assinalados os produtos cuja validade 

expira dentro de 3 meses, de forma a permitir a devolução aos fornecedores, na medida em 

que estes só aceitam devoluções de produtos com 3 meses de antecedência da data de 

expiração da validade (Figura 3).  

 

Figura 3 – Gestão dos prazos de validade 
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Os produtos dermocosméticos e cosméticos são exceção. De forma a garantir o escoamento 

destes produtos, a validade assumida é de 6 meses antes do prazo de validade real, o que faz 

com que pelo método anteriormente descrito estes são referenciados 6 meses antes do 

término da mesma. 

2.2 Receção e Armazenamento de encomendas 

As encomendas chegam à farmácia sempre acompanhadas de fatura ou guia de remessa e 

são posteriormente conferidas tendo por base esses mesmos documentos, confrontando a 

nota de encomenda com a fatura. No que diz respeito aos medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos, a fatura é acompanhada por uma guia de requisição, devidamente assinada e 

autenticada [4]. 

Ao conferir a encomenda são analisados vários parâmetros nomeadamente se o número de 

embalagens recebido, o preço de venda à farmácia, o bónus e os descontos estão corretos.  

A data de validade dos produtos também é verificada. No caso de medicamentos sujeitos a 

receita médica é necessário verificar se o preço de venda ao público (PVP) que vem registado 

nas embalagens corresponde ao preço atualizado pelo INFARMED. Os armazenistas têm dois 

meses para poder escoar os medicamentos com preços correspondente ao anterior à última 

atualização e as farmácias têm três meses. 

Após a encomenda ser conferida, os produtos são arrumados de modo a que os de menor 

validade sejam os primeiros a ser vendidos. É necessário também verificar os preços, de modo 

a detetar se não ocorreu nenhuma alteração. 

Durante o meu estágio realizei várias vezes esta tarefa, o que facilitou, nos primeiros 

tempos, o conhecimento relativamente à disposição dos diferentes produtos na farmácia. 

2.3 Devoluções 

Os produtos podem ser devolvidos aos fornecedores decorrentes de vários fatores, 

nomeadamente prazos de validade, como já foi referido anteriormente, medicamentos que não 

foram encomendados, partidos, danificados, com aspeto alterado ou por ordem de retirada pelo 

INFARMED, emitida em circular.  

A devolução é processada a nível informático e dirigida ao fornecedor de onde proveio o 

produto em questão. É emitida uma nota de devolução em triplicado; o original e duplicado 

acompanham o produto e o triplicado fica arquivado na farmácia, simultaneamente, a 

devolução é comunicada à Autoridade Tributária. Caso a devolução seja aceite o fornecedor 

emite uma nota de crédito ou em alguns casos a devolução é regularizada com o envio de 

novos produtos.  

As devoluções, na maioria dos casos refletem-se em perdas para a farmácia, como acontece 

com produtos cosméticos em que as perdas variam entre 30 a 50%. Por outro lado, nem todos 
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os laboratórios aceitam devoluções, ou só aceitam até um determinado plafon, como acontece 

com as vacinas da gripe, em que só são aceites 5% do total de embalagens compradas 

anteriormente. 

 

3. PRODUTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

São considerados medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), todos os medicamentos 

cuja aquisição exige uma prescrição médica e que cumprem uma das seguintes condições 

“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” ou “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” ou “contenham 

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

seja indispensável aprofundar” ou “destinem-se a ser administrados por via parentérica” [5].  

3.2 Medicamentos de receita médica renovável 

São medicamentos indicados para doenças ou tratamentos prolongados, cuja aquisição pode 

ser realizada sem necessidade de uma nova prescrição médica [5]. 

 

3.2.1 Medicamentos sujeitos a receita médica especial  

Os medicamentos sujeitos a receita médica especial cumprem uma de três condições: contêm 

uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, em dose sujeita a receita 

médica; podem originar “riscos de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 

utilizados para fins ilegais”; contêm “uma substância que, pela sua novidade ou propriedades” 

possa ser compreendida nos parâmetros descritos no ponto anterior [5]. 

Os estupefacientes ou psicotrópicos têm de ser prescritos isoladamente numa receita[6]. No 

ato da dispensa tem que se proceder à recolha de dados do utente, do médico, do local de 

prescrição e os dados do portador do medicamento [7]. 

Na farmácia devem permanecer as fotocópias de todas as receitas aviadas contendo estes 

medicamentos e mensalmente, até o dia 8 de cada mês, tem que ser enviado ao INFARMED a 

listagem dessas mesmas receitas [7]. Trimestralmente tem que ser enviado à mesma entidade 

a listagem das receitas aviadas e das requisições dos armazenistas. As receitas e requisições 

são devidamente numeradas e carimbadas e posteriormente arquivadas por um período de 3 

anos. Durante o meu estágio realizei várias vezes este procedimento.  

Apesar das benzodiazepinas não serem sujeitas a receita médica especial, também é 

necessário enviar a sua listagem de vendas anual até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. 
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3.2.2 Medicamentos de receita médica restrita 

São medicamentos destinados a certos meios especializados por serem de uso exclusivo em 

meio hospitalar, serem utilizados em patologias cujo diagnóstico é efetuado em meio hospitalar 

ou estabelecimentos diferenciados com meio de diagnóstico diferenciado, embora possam ser 

administrados fora desses locais ou destinados a doentes em tratamento de ambulatório, mas 

cuja utilização está associada a efeitos adversos muito graves [5]. 

3.2.3 Medicamentos de receita médica não renovável 

Todos aqueles que não estão abrangidos pelas especificações assinaladas nos pontos 

anteriores. 

3.2.4 Processamento de Receituário e Faturação 

A cada aviamento de receita é atribuído pelo sistema informático um número de receita, um 

número de lote e uma letra de série, de forma sequencial e em função da entidade. 

Em cada mês as receitas são divididas em lotes, sendo que cada lote é composto por 30 

receitas, salvo os casos do último lote do mês, ou entidades com menor número de aviamentos 

que podem conter um número de receitas inferior. Para cada lote conferido é emitido um 

Verbete de Identificação, que segue anexado ao lote respetivo. Neste documento vem referido 

o nome e código da farmácia, mês e ano a que se refere, código-tipo e número sequencial do 

lote, quantidade de receitas do lote, valores totais dos PVPs, valor pago pelos utentes e o valor 

correspondente à comparticipação que será pago pela entidade comparticipante. 

Na FC as receitas são revistas por duas farmacêuticas, com a maior brevidade possível, de 

forma a identificar algum erro e proceder à respetiva correção. Os pontos a verificar são a 

dispensa dos medicamentos, o modelo da receita, a data de validade da mesma, a existência 

de assinatura do médico prescritor, as vinhetas, o número de utente, a entidade de 

comparticipação e caso seja receita manual, verificar se encontra-se assinalada a exceção que 

permite prescrever por esta via. 

Cada operador possui um registo de falhas ocorridas no aviamento de receitas, que é sujeito a 

tratamento estatístico e posterior análise, sendo aplicadas medidas de correção. 

No final de cada mês procede-se também à impressão da relação de Resumo de Lotes e da 

Fatura Mensal dos Medicamentos.  

A Relação de Resumo de Lotes constitui um resumo dos vários lotes e contém a identificação 

da farmácia (código e nome), mês e ano a que se refere, número de folhas relativo ao total de 

folhas da relação de resumo e os dados transcritos dos respetivos Verbetes de Identificação: 

código-tipo de lote e seu número sequencial, valor total dos PVP’s, valor a pagar pelos utentes 

e valor a pagar pelo organismo comparticipante.  
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A Fatura Mensal resume os lotes de cada entidade comparticipante e contém a identificação da 

farmácia, número da fatura, mês e ano a que diz respeito, o número fiscal de contribuinte, a 

data de emissão e a assinatura do Diretor Técnico, o total do número de lotes, o valor total do 

PVP, o valor pago pelos utentes e o valor a pagar pela entidade comparticipante.  

As receitas comparticipadas pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) são enviadas para o 

Centro de Conferência de Faturas (CCF), juntamente com os respetivos Verbete, Listagem de 

Faturas (original), Relação Resumo de Lotes (original), Faturas dos Organismos (original e 

cópia).  

As receitas sujeitas a comparticipação pelos subsistemas do SNS ou entidades privadas são 

remetidas para a Associação Nacional de Farmácias, ficando ao encargo desta associação o 

pagamento do valor de comparticipação às farmácias, cobrando posteriormente o valor às 

respetivas entidades. A acompanhar as receitas seguem os documentos anteriormente 

referidos.  

As receitas são conferidas pelo Centro de Conferência de Receituário e caso se verifique 

alguma inconformidade são devolvidas à farmácia acompanhadas do respetivo documento 

onde vem registado o motivo de devolução. As receitas são novamente reenviadas caso a 

farmácia discorde com o motivo de devolução, ou, caso seja possível, depois de se ter 

procedido à retificação. A farmácia deve, nessas situações, emitir uma nota de crédito com o 

valor correspondente ao total das comparticipações das receitas devolvidas. 

No meu estágio procedi à correção de receitas por diversas vezes, assim como tive a 

oportunidade de assistir ao fecho da faturação mensal. 

 

3.3 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Este tipo de medicamento pode ser dispensado sem necessidade de receita médica [5], por 

isso o farmacêutico tem um papel preponderante na dispensa destes medicamentos.  

Desde a avaliação dos sinais e sintomas que o utente apresenta até à tomada de decisão 

relativamente ao melhor medicamento a dar, caso seja necessário, passa pelo farmacêutico, 

que também pode ajudar o utente dando-lhe a conhecer medidas não farmacológicas que 

possa adotar para melhorar o seu estado de saúde.  

Pode ainda aconselhar outros produtos presentes na farmácia que sejam adequados à 

situação em concreto. Cabe também ao farmacêutico encaminhar para o médico ou outro 

profissional de saúde quando verifica que a situação não é da sua competência e carece de ser 

avaliada a outro nível. 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica também estão muito associados à 

automedicação. Compete também ao farmacêutico alertar o utente para os riscos dessa 

atitude, avaliar se é a medida mais adequada e informar o utente da posologia desse 

medicamentos e possíveis efeitos adversos resultantes de uma utilização descuidada. 
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3.4 Medicamentos Homeopáticos  

O Estatuto do Medicamento [8] define os medicamentos homeopáticos como medicamentos 

que são obtidos “a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na 

sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter 

vários princípios”.  

A FC nesta área tem à disposição diversos produtos nomeadamente das marcas Heel® e Dr. 

Reckeweg®. 

3.5 Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados caraterizam-se por ser uma fórmula magistral ou um preparado 

oficinal, preparado e dispensado sobre a responsabilidade de um farmacêutico [9]. 

Na FC não se efetua com regularidade a preparação de manipulados, uma vez que a procura 

não justifica a manutenção de stock de matérias-primas. Apenas são preparados os 

manipulados cujas matérias-primas se encontram na farmácia, caso contrário, a preparação é 

pedida para uma farmácia externa. A elaboração dos manipulados é sempre acompanhada da 

ficha de preparação, procedendo-se ao arquivo da mesma. 

3.6 Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares constituem uma fonte concentrada de nutrientes, que devem ser 

consideradas como um complemento a um regime alimentar equilibrado e não como 

substituição do mesmo [10]. Para além de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos 

essenciais e fibras, também podem ser constituídos por várias plantas e extratos de ervas, com 

efeitos tanto a nível nutricional como a nível fisiológico. As concentrações nestes compostos 

devem estar devidamente doseadas, e não lhes pode ser atribuída quaisquer propriedades 

quer sejam preventivas ou curativas de doenças ou sintomas no homem [10] .  

No rótulo destes produtos deve estar inscrito a sua constituição, a dose diária recomendada e a 

advertência para o facto de esta não dever ser excedida [10]. 

A FC possui um leque variado de suplementos alimentares como por exemplo multivitamínicos, 

suplementos ricos em magnésio, suplementos para fortalecimento ósseo, suplementos 

alimentares de emagrecimento e destoxificação, entre outros. O contacto com esta diversidade 

de suplementos permitiu-me perceber que é uma área bastante extensa e apesar do 

conhecimento adquirido ao longo do estágio, ainda existe muito por onde me posso debruçar, a 

fim de aumentar o meu conhecimento nesta área. 
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3.7 Produtos para Alimentação Especial 

Segundo o DL nº 74/2010 [11], consideram-se produtos para alimentação especial, aqueles 

que possuem uma composição especial ou foram fabricados segundo processos especiais, 

que os torna distintos dos outros géneros alimentícios. Por estas razões são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e comercializados com essa mesma indicação. 

Este tipo de produto tem 3 principais grupos-alvo. O primeiro são indivíduos com alterações a 

nível metabólico ou com dificuldades de ingestão e deglutição [11]. O segundo é constituído 

por indivíduos que, devido às suas condições fisiológicas, torna-se benéfica a toma deste tipo 

de produtos [11]. Por fim, são também dirigidos a lactentes ou crianças jovens que não expiram 

cuidados de saúde especiais [11]. 

Durante o estágio tive oportunidade de contactar com estes produtos, nomeadamente papas 

ricas em hidratos de carbono e leites de substituição. 

3.8 Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

O DL nº 189/2008 [12], define produto cosmético como “qualquer substância ou preparação 

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

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgão genitais externos, 

ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade exclusiva ou principalmente, os 

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais”.  

A cosmética tem cada vez mais projeção, aumentando assim a procura por estes produtos. A 

oferta é diversificada e está disponível em vários postos de venda. Cabe, por isso ao 

farmacêutico primar pela diferença oferecendo um serviço especializado e um aconselhamento 

personalizado de forma a responder da melhor forma aos objetivos pretendidos pelo utente, 

sempre salvaguardando a manutenção das funções biológicas e fisiológicas das estruturas 

corporais com as quais os produtos entram em contacto. 

A FC dispõe de uma gama variada de produtos nesta área, tendo em exposição diversas 

marcas, nomeadamente Vichy®, Avéne®, La Roche-Posay®, B-Lift® e Rene Furterer®. 

O estágio permitiu-me aumentar o conhecimento nesta área, das diferentes linhas existentes 

em cada marca e perceber qual a melhor a aplicar em cada situação. Durante o estágio foi-me 

proposta a resolução de dois casos clínicos na área da dermocosmética, que também me 

ajudou a aprofundar o conhecimento na área. 

3.9 Produtos Fitoterapêuticos  

O Estatuto do Medicamento [8] define medicamentos à base de plantas, como sendo um 

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas derivados ou preparações ou 

associações entre ambos obtidos a partir de plantas. 
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A dispensa destes produtos em farmácia requer um bom aconselhamento farmacêutico, uma 

vez que muitos destes produtos podem interagir com medicação crónica. Podem assim surgir 

efeitos adversos e verificar-se interações farmacológicas. Este facto é desconhecido por muitos 

utentes, pois pelo simples facto de serem produtos derivados de plantas imprimem neles um 

rótulo de inocuidade que na realidade não possuem. 

3.10 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário  

O DL nº 148/2008, de 29 de julho [13] medicamento veterinário “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. 

A FC tem à disposição produtos de aconselhamento farmacêutico, tais como desparasitantes 

externos, produtos de higiene e bem-estar, alguns suplementos, para além de medicamentos 

de receita médico-veterinária obrigatória.  

Este tipo de produto deve ser utilizado de forma racional de forma a preservar a saúde do 

animal em questão, a saúde da sociedade em geral e o meio ambiente. Como tal na dispensa 

destes produtos torna-se necessário indicar a melhor forma de utilização e no caso de animais 

de consumo tem que se ter em conta o tempo necessário entre a toma de medicamento e o 

período em que o animal pode ser abatido. 

3.11 Dispositivos Médicos  

De acordo com o DL nº 145/2009 [14], um dispositivo médico é “qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 

incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de 

diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo 

médico, 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, e que seja destinado pelo fabricante a ser utilizado para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, 

tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência; estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção”.  

Cabe ao farmacêutico aconselhar sobre a correta utilização destes produtos, devendo por isso, 

ter conhecimento aprofundado sobre os vários tipos de dispositivos médicos disponíveis. Na 

FC os utentes podem encontrar uma grande variedade de dispositivos nomeadamente material 
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ortopédico, artigos de penso, material para ostomizados, preservativos, dispositivos intra-

uterinos, entre outros. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

A dispensa de medicamentos é das funções mais importantes e que exigem maior 

responsabilidade por parte do farmacêutico.  

Torna-se necessário no momento de aviar uma receita informar o utente sobre como, quando e 

onde deve administrar os medicamentos, de forma a promover o sucesso terapêutico e a 

utilização racional dos mesmos, reforçando sempre a importância da adesão à terapêutica.  

4.1 Prescrição Médica e Validação da Prescrição  

O DL nº 176/2006 [8] define a receita médica como o “documento através do qual são 

prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico 

dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados”. É a partir da 

leitura da mesma que o farmacêutico toma conhecimento de toda a informação necessária 

sobre a medicação adequada para o utente. 

Pode-se fazer a distinção entre dois tipos de receitas. A não renovável, com validade de 30 

dias, e a renovável, com validade de 6 meses descriminada com a informação no canto 

superior direito de “1ª via”, “2ª via” e “3ª via” [7]. 

A portaria n.º 137-A/2012 [6], refere que a prescrição de um medicamento tem que incluir 

obrigatoriamente a denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. As receitas devem ser prescritas por 

via eletrónica, salvo casos excecionais como: “falência informática, inadaptação do prescritor, 

prescrição no domicílio ou outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês”, 

em que podem ser prescritas manualmente.  

Em cada receita podem ser prescritos até um máximo de 4 medicamentos diferentes, e um 

máximo de 2 embalagens por medicamento, salvo casos excecionais [6]. 

Estupefacientes/psicotrópicos e medicamentos do protocolo de diabetes devem ser prescritos 

isoladamente da restante medicação [6]. 

A prescrição por DCI permitiu o direito de opção por parte dos utentes, uma vez que estes têm 

poder de escolha sobre o medicamento que preferem, desde que se encontre dentro dos 

medicamentos que se enquadrem na prescrição efetuada pelo médico assistente, ou seja, que 

pertencem ao mesmo grupo homogéneo.  

Contudo, em determinados casos excecionais o farmacêutico é obrigado a dispensar 

exatamente aquilo que o médico prescreveu. As exceções são as seguintes: “a)Prescrição de 

medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com informação prestada 

pelo INFARMED, I. P.; b)Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de 
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intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial.” [6]. 

Caso na receita esteja inscrita a exceção c) “Prescrição de medicamento destinado a assegurar 

a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.”, o farmacêutico 

pode dispensar o medicamento inscrito na receita ou outro que possua um PVP inferior [6]. 

Uma receita válida tem que conter as seguintes indicações: “número da receita; local de 

prescrição; identificação do médico prescritor; nome e número de utente ou de beneficiário de 

subsistema; entidade financeira responsável; se aplicável, referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos; denominação comum internacional da substância ativa; 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; se aplicável, 

designação comercial do medicamento; se aplicável, identificação do despacho que estabelece 

o regime especial de comparticipação de medicamentos; data de prescrição e assinatura do 

prescritor.” [6]. 

Atualmente encontra-se em curso o processo de desmaterialização da receita eletrónica, ou 

seja, as receitas eletrónicas deixam de ser impressas. Num processo de transição, continua a 

ser possível dispensar receitas a partir de receitas eletrónicas materializadas e 

desmaterializadas. As receitas desmaterializadas, após aviamento, são colocadas em lotes 

separados das receitas não desmaterializadas. 

O objetivo para o futuro passa pela descontinuação das receitas eletrónicas materializadas, 

passando todo o processo de prescrição, dispensa e faturação de medicamentos para um 

sistema eletrónico desmaterializado. Este processo vai permitir um maior controlo no ciclo do 

medicamento, acarretando maior segurança e maior facilidade de comunicação entre os 

profissionais de saúde.  

4.2 Comparticipação de medicamentos 

A comparticipação de medicamentos é feita através de dois regimes distintos: regime geral e 

regime especial que é aplicado a determinadas patologias ou grupos de doentes específicos 

[7]. No regime geral de comparticipação, são enquadrados diferentes grupos de fármacos aos 

quais são atribuídas diferentes percentagens de comparticipação, como descrito na  

Tabela 2.  

No regime especial de comparticipação, a comparticipação é efetuada de acordo com diversos 

fatores. No caso de pensionistas abrangidos por este regime, a comparticipação geral é 

acrescida com diferentes percentagens consoante o escalão em que se insere o medicamento 

[7]. Usufruem também de um desconto de 95% em todos os escalões nos medicamentos com 

preço de venda ao público igual ou inferior ao 5º preço mais barato do grupo homogéneo [7]. 
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Tabela 2 – Escalões de comparticipação de medicamentos em regime geral [7] 

Escalão Percentagem 

(em relação ao PVP) 

Exemplos de grupos farmacoterapêuticos 

A 90% Antituberculosos; Anticolinérgicos; Antidiabéticos; 

Citotóxicos; Dopamiméticos 

B 69% Antibacterianos; Antiarrítmicos; Diuréticos; 

Anticoagulantes 

C 37% Anti-helmínticos; Ansiolíticos; Antianémicos 

D 15% Novos medicamentos, em regime de 

comparticipação transitório 

 

Usufruem também de um desconto de 95% em todos os escalões nos medicamentos com 

preço de venda ao público igual ou inferior ao 5º preço mais barato do grupo homogéneo [7]. 

Determinadas patologias ou grupo de utentes têm direito a uma comparticipação especial 

definida por despacho emitido pelo responsável da saúde pertencente ao governo [7].  

De referir a comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo da diabetes, em que o 

estado comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e 100% de agulhas [7]. Esta comparticipação 

assume extrema importância numa população constituída maioritariamente por indivíduos com 

dificuldades socioeconómicas, e onde o número de diabéticos é elevado, contribuindo para 

uma maior adesão à terapêutica e a um maior controlo da doença por parte dos doentes, 

prevenindo o aparecimento das complicações associadas a esta patologia como por exemplo a 

nefropatia.  

A comparticipação dos medicamentos por parte do estado incide sobre o preço de referência 

(PR). Este é obtido através do cálculo da média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos 

pertencentes ao mesmo grupo homogéneo [15]. Depois de calculado o PR, a percentagem de 

comparticipação vai variar conforme os fatores anteriormente discriminados como por exemplo 

o grupo farmacológico onde se insere o medicamento. 

À comparticipação cedida pelo estado podem-se acrescer outro tipo de comparticipação 

atribuída por outros organismos como CTT, SAVIDA, entre outros, que é o chamado sistema 

de complementaridade.  

4.3 Medicamentos Genéricos, Sistema de Preços de Referência  

O Estatuto do Medicamento [8] define medicamento genérico como aquele medicamento que 

possui a mesma composição a nível qualitativo e quantitativo em substâncias ativas, apresenta 

a mesma forma farmacêutica e possui bioequivalênica demonstrada em relação ao 

medicamento de referência.  
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A farmácia é obrigada a ter em stock 3 dos 5 medicamentos mais baratos dentro do mesmo 

grupo homogéneo [7],  

 

5. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA CERQUEIRA 

A FC oferece aos seus utentes um conjunto variado de serviços, que se encontram em 

conformidade com o estipulado pela Portaria n.º 1429/2007 [16]. 

Permite a avaliação de parâmetros bioquímicos como glicemia, colesterol total, triglicerídeos e 

ácido úrico.  

Possui também uma secção de ortopedia, com uma diversidade alargada de produtos (calçado 

ortopédico, canadianas,..). Caso o utente necessite de algum produto que a farmácia não 

disponha no momento, esse é pedido ao fornecedor. 

Os utentes também têm ao seu dispor o serviço de aconselhamento personalizado em 

dermocosmética. 

Para além destes serviços a FC dispõe de sessões regulares de aconselhamento nutricional e 

de podologia, realizadas por profissionais qualificados.  

Também é comum a realização de rastreios e workshops. Durante o meu período de estágio 

ocorreu um workshop intitulado “Cuidados do Bebé”, ao qual tive a oportunidade de assistir. 

Foram esclarecidas questões acerca de cuidados básicos da higiene do bebé, como 

temperatura do banho, hidratação da pele, muda da fralda e cuidados a ter com o cordão 

umbilical. Realizou-se também um rastreio de sinais, que teve grande adesão por parte dos 

utentes. 

A FC possui parceria com o “Espaço Animal” que permite o contacto permanente com pessoal 

qualificado na área da veterinária para prestar apoio sempre que seja necessário. 

Por fim, oferece também o serviço de entrega ao domicílio sem qualquer custo adicional ao 

utente. 

 

6. FORMAÇÃO CONTÍNUA  

As Boas Práticas Farmacêuticas referem que a formação contínua dos farmacêuticos é um 

dever profissional, de modo a acompanhar os desenvolvimentos na área e enriquecer os 

conhecimentos de forma a prestar um serviço cada vez mais qualificado, tendo como objetivo 

final a salvaguarda da saúde pública. 

Como tal, no decorrer do meu estágio frequentei diversas formações. A nível externo frequentei 

várias formações como: Formação: Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, Formação 

BIOACTIVO CRÓMIO® (PHARMA NORD), Formação Galénic®, Formação: Conjuntivites, 

Formação: A Dor Muscular e a Dor Osteoarticular - Avaliação e Aconselhamento Farmacêutico, 

Formação: Higiene Oral. A nível interno também tive oportunidade de assistir a duas formações 
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apresentadas por delegados de informação médica sobre SPEDRA® (MENARINI), PRILIGY® 

(MENARINI) e BENZAC® (GALDERMA). 

 

7. RELACIONAMENTO COM ENTIDADES E UTENTES  

7.1 Interação do Farmacêutico com outros Profissionais de Saúde 

Todo o processo inerente à prescrição, dispensa e administração de medicamentos, requere 

uma boa comunicação entre todos os intervenientes, nomeadamente os profissionais de 

saúde.  

Cabe aos farmacêuticos, assim como aos outros profissionais trabalhar para um objetivo 

comum que passa pela salvaguarda da saúde do utente, tendo presente o objetivo pretendido 

e unindo conhecimentos de forma a alcançar um bom resultado.  

Nesta política, os profissionais de saúde devem trabalhar em equipa não só no 

acompanhamento e tratamento do utente como entidade individual, mas também a nível 

coletivo promovendo eventos de educação para a saúde na comunidade.  

7.2 Interação com o Utente, Aspetos de Comunicação e Imagem 

O farmacêutico possui um papel fundamental no circuito dos medicamentos, não só por ser o 

responsável pela dispensa dos mesmos, mas por ter um papel fundamental em termos de 

adesão de terapêutica por parte do utente. Informações como: “este medicamento demora “x” 

tempo até sentir resultados”, ou “nos primeiros tempos pode sentir determinados efeitos 

secundários, não se preocupe é normal”, são essenciais para que o utente não abandone a 

terapêutica e não termine o seu tratamento inadequadamente. 

Torna-se por isso essencial criar uma relação de confiança e empatia com o utente para que 

este absorva toda a informação que lhe é transmitida e que a coloca em prática na sua casa, 

quando se encontra fora da farmácia. Para que isto ocorra o farmacêutico tem que demonstrar 

cuidado na forma como se apresenta ao utente e na postura que deve adquirir. Por outro lado, 

torna-se essencial adaptar a linguagem ao utente que está a atender para que este 

compreenda o que lhe está a ser dito. 

No fundo, é essencial que o farmacêutico saiba que na dispensa do medicamento quem tem o 

papel principal é o utente devendo por isso, ser-lhe prestada toda a atenção, ouviras suas 

queixas, preocupações e dúvidas, tendo a certeza que o utente sai da farmácia esclarecido e 

com a noção daquilo que precisa fazer para se sentir melhor. 

Numa fase inicial, era acompanhada durante os atendimentos, de forma a me ambientar com o 

programa informático e descobrir a melhor forma de realizar um atendimento. Com o avançar 

do tempo fui conquistando autonomia, fazendo os atendimentos sozinha, ressalvando o facto 
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de estar sempre supervisionada. Como normal neste primeiro contacto com a vida profissional, 

surgiram-me, por vezes, dúvidas que não hesitei em esclarecer com os colegas.  

Este período foi fundamental para solidificar muitos dos conhecimentos teóricos dos cinco anos 

de estudo, mas também para aprender pontos novos que só são possíveis adquirir quando nos 

encontramos em contacto com o utente. Para além da dispensa de produtos, realizei diversos 

testes bioquímicos como medição de glicemia, colesterol, triglicerídeos e ácido úrico. 
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PARTE II 

1. SUMOS DETOX E SUPERALIMENTOS 

1.1. Enquadramento 

Com a aproximação do verão acrescem as preocupações com o peso e surge a busca por 

dietas rápidas e eficazes. Os sumos “detox” tornaram-se uma moda e têm sido amplamente 

publicitados por figuras públicas que dizem obter os resultados pretendidos, pois para além da 

perda de peso, este tipo de bebida é útil para a destoxificação do organismo. Contudo, a sua 

utilização deve ser acompanhada por um profissional de saúde que possa fazer o 

aconselhamento adequado de forma a evitar uma descompensação nutricional ou alguma 

interação medicamentosa.  

Com o intuito de fornecer mais informação sobre este assunto, fiz um folheto informativo com 

algumas receitas e seus benefícios. De referir que as receitas foram adaptadas de receitas de 

uma nutricionista Liliane Barros, disponíveis no livro “Sumos e Águas Detox” da sua autoria.  

1.2. Destoxificação 

O processo de destoxificação natural do organismo envolve vários órgãos, nomeadamente 

fígado, sistema gastrointestinal, rins, pele e pulmões, ocorrendo maioritariamente ao nível 

hepático [17]. Tem por base a formação de metabolitos mais polares e hidrossolúveis a partir 

de compostos tóxicos, com o objetivo de promover a sua eliminação. Este processo envolve 

várias reações que podem ser divididas em reações de Fase I e reações de Fase II (Figura 4) 

[17].  

 

Figura 4 – Destoxificação natural: Fase I e Fase II. Adaptado de [17] 

A Fase I carateriza-se por reações de oxidação, redução, hidrólise, hidratação e 

desalogenação, catalisadas maioritariamente por enzimas pertencentes ao citocromo P450 

(Figura 5). Desta fase de destoxificação, resultam espécies reativas de oxigénio (ROS) e 
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metabolitos eletrofílicos com capacidade para reagir com proteínas, lípidos e material genético, 

conduzindo ao aparecimento de lesões a nível celular [17]. 

A expressão das enzimas do citocromo P450 está sujeita a variabilidade interindividual 

resultante de diversos fatores como polimorfismo genético, sexo, idade e fatores epigenéticos, 

que se traduz na existência de indivíduos com metabolismo mais rápido ou mais lento [18]. 

Decorrente deste facto, diferentes indivíduos, sujeitos às mesmas concentrações de um 

determinado xenobiótico, podem apresentar efeitos distintos de acordo com o seu perfil 

enzimático [17, 19].  

 

 

Figura 5 – Reações catalisadas pelo citocromo P450. Adaptado de [20] 

As reações de Fase II, também conhecidas como reações de conjugação, permitem “anular” a 

reatividade dos metabolitos formados na fase I, ao promover a conjugação dos mesmos com 

grupos glucoronilo, sulfato, metilo, acetilo e com moléculas como a glutationa e aminoácidos 

(glicina, arginina, glutamina, serina, taurina e prolina) [17].  

Todo este processo está dependente de macro e micronutrientes que provêm da dieta 

nomeadamente fitonutrientes, proteínas, ácidos gordos, hidratos de carbono, vitaminas e 

minerais [17, 19]. Estes influenciam a expressão genética de muitas destas enzimas, 

funcionando como co-fatores e substratos das mesmas, para além de constituírem importantes 

fontes de energia [17, 19] . Por outro lado, são importantes antioxidantes, que atuam 

diretamente a nível dos ROS e indiretamente favorecem a ativação de fatores de transcrição 

como Nrf2, associado à transcrição de genes com propriedades antioxidantes, anti-

inflamatórias e destoxificantes [21]. 

 

1.3. Dieta e destoxificação 

A dieta, sendo uma fonte essencial de macro e micronutrientes envolvidas no processo de 

destoxificação, torna-se um ponto a analisar quando se fala em destoxificação. 
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Os portugueses praticavam, por norma, uma dieta mediterrânea. Este tipo de dieta carateriza-

se por ser variada e equilibrada, marcada pela ingestão de cereais, legumes, frutas e vegetais, 

peixe, azeite e pelo consumo moderado de vinho [22]. Esta variedade permite fornecer ao 

organismo um diverso conjunto de nutrientes essenciais para o processo de destoxificação e 

com caraterísticas antioxidantes, como é o caso de ómegas 3 e 6 e compostos fenólicos [22].  

Devido às suas caraterísticas, este tipo de dieta seria então suficiente para suprir todas as 

necessidades do organismo e contribuir para a destoxificação do mesmo. Contudo, nos últimos 

anos, a dieta portuguesa tem vindo a sofrer alterações provocadas pela inserção de fast food e 

pela preferência por refeições pré-preparadas e cada vez menos diversificadas, perdendo 

assim, de forma gradual, os benefícios associados à Dieta Mediterrânica.  

De forma a tentar compensar essas perdas e fornecer ao organismo todos os nutrientes que 

necessita, apareceu a procura por suplementos alimentares ricos em determinados nutrientes 

que, apesar de ajudarem a colmatar a baixa ingestão dos mesmos, não parecem ter 

exatamente os mesmos efeitos que a ingestão de alimentos ricos nesses mesmos compostos 

[17]. Uma das razões apontadas para este facto parece ser o sinergismo que ocorre entre os 

diferentes macro e micronutrientes presentes nos alimentos, que potencia os efeitos benéficos 

para o organismo [17, 19]. Assim, os sumos detox surgem como forma de compensar essa 

mesma falha ao serem ricos em legumes, frutas e vegetais, voltando a introduzi-los na dieta. 

Aos sumos detox podem ser adicionados superalimentos que se caraterizam por ser altamente 

concentrados em proteínas, ácidos gordos, vitaminas e minerais [23].  

Entre os benefícios descritos, encontra-se documentada a associação entre a ingestão destes 

sumos e a diminuição do peso corporal [24]. O excesso de peso está relacionado, entre outros 

fatores, com o desequilíbrio entre a ingestão de alimentos e o gasto energético, um processo 

complexo que é regulado quer a nível neuronal quer a nível endócrino. Numa situação pós-

prandial ocorre a libertação de hormonas anorexígenas, como a GLP-1 (Glucagon-like peptide-

1) e a CCK (Colecistoquinina), que conduzem a uma maior sensação de saciedade e a um 

maior gasto energético [24]. A ingestão de sumos detox com cor verde, ricos em vegetais, 

parece aumentar a sensação de saciedade ao aumentar o tempo de digestão dos nutrientes, 

que são essenciais para estimular a libertação de GLP-1 E CCK [24].  

Outras vantagens são associadas à ingestão destes sumos juntamente com estes 

superalimentos, como a prevenção ou até mesmo o tratamento de algumas doenças crónicas 

como a diabetes e a dislipidemia. Contudo, para muitos dos potenciais benéficos referenciados 

ainda não se conhece o mecanismo fisiopatológico subjacente, daí a necessidade de uma 

maior investigação nesta área. 

Seguidamente será dado o exemplo de alguns dos superalimentos, que devido às suas 

propriedades podem ser utilizados na preparação de sumos detox. 
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1.3.1. Clorela  

A Chlorella é uma alga unicelular de cor verde que pode ser utilizada como suplemento 

alimentar ou ser incorporada noutros produtos alimentares [25]. É rica em diversos nutrientes 

como clorofila, carotenóides, minerais, vitaminas e ácidos gordos polinsaturados [25].  

Estudos revelaram a sua vantagem em doentes dislipidémicos, na medida em que o seu 

consumo regular conduziu à diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol total, para além 

de ter um papel imunoestimulador [25, 26]. Outros estudos também revelaram que a ingestão 

deste superalimento leva ao aumento da resistência física de atletas [27].  

A cor verde desta alga deve-se essencialmente à presença de clorofila, que devido à sua 

estrutura anelar permite formar complexos com compostos cancerígenos vindos da dieta ou do 

ambiente, diminuindo a sua absorção [28].  

1.3.2. Spirulina 

A Spirulina é uma alga filamentosa de cor azul-esverdeada. A sua constituição é rica em 

diversos compostos como proteínas, aminoácidos essenciais, ácidos gordos polinsaturados, 

vitaminas, minerais e diversos pigmentos [29]. 

A esta alga são atribuídas entre outras propriedades, a ação anti-inflamatória, hipolipemiante, 

anti-hipertensiva, antidiabética, hepatoprotetora e antioxidante [29]. Esta última é consequência 

da presença de vários compostos como ficocianina, ß-carotenos, tocoferol e outros compostos 

fenólicos [30].  

1.3.3. Chia  

A Salvia hispânica, vulgarmente conhecida como chia, é uma planta rica  em ómega 3 e ómega 

6, ácidos gordos essenciais, que se encontrem predominantemente nas suas sementes, 

possuindo assim um forte poder cardioprotetor [31]. As sementes possuem também uma 

grande quantidade de proteínas, compostos antioxidantes e fibras [31].  

O seu consumo está muito associado à perda de peso, embora os estudos existentes apenas 

refiram uma ligeira redução do peso, e não observem efeitos relevantes no caso de indivíduos 

obesos. Esta propriedade parece estar associada à presença de grandes quantidades de fibras 

que retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a libertação de GLP-1, que como referido 

anteriormente, se traduz no aumento da sensação de saciedade [32, 33]. 

1.4. Possibilidade de interações entre o consumo de sumos detox e fármacos  

Como referido anteriormente, muitos nutrientes servem como cofatores e substratos para os 

sistemas enzimáticos associados aos processos de destoxificação do organismo. Como tal, o 

aporte nutricional proveniente do consumo destes sumos pode provocar alterações a este 

nível, pela capacidade em modular a atividade e os níveis enzimáticos [34]. 
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O facto de estes sumos serem constituídos por frutas e legumes são ricos em compostos 

bioativos (Figura 6), o que também deve ser alvo de atenção. Estes podem afetar a 

farmacodinâmica e a farmacocinética de diversos fármacos ao afetar as enzimas 

metabolizadoras (por processos de indução ou inibição enzimática) ou os transportadores dos 

mesmos [35].  

 

Figura 6 – Principais compostos bioativos presentes em frutas e legumes. Adaptado de [35] 
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Os flavonoides são um dos grupos de compostos bioativos mais estudado no que se refere à 

interação com fármacos. De momento, encontra-se descrita a capacidade destes compostos 

para inibirem sulfotransferases, enzimas envolvidas na fase II de destoxificação. Este facto 

pode resultar no aumento da toxicidade e dos efeitos adversos dos fármacos metabolizados 

por estas enzimas, por aumento da concentração plasmática dos mesmos [34]. Os flavonóides 

também apresentam capacidade para inibir a glicoproteína P1, envolvida no efluxo de 

xenobióticos do interior das células [36].  

Decorrente do facto de existir probabilidade de interação entre estes sumos e fármacos torna-

se necessário avaliar caso a caso, especialmente em doentes polimedicados. O 

aconselhamento por parte de profissionais qualificados é de extrema importância, e a avaliação 

dos perfis metabólicos de cada indivíduo pode ser uma medida importante a adotar. 

1.5. Discussão/Conclusão 

Com o aumento dos cuidados com a imagem e com a constante procura pelo peso ideal torna-

se necessário fornecer à população uma informação clara e objetiva sobre o tema. Dentro das 

várias respostas que uma farmácia dispõe para a perda de peso como suplementos 

alimentares, produtos destoxificantes, supressores de apetite, os sumos detox também podem 

ser uma opção.  

No entanto, é também importante realçar que a adoção de um estilo de vida saudável como 

uma dieta equilibrada e a prática de exercício físico, são essenciais para controlar o peso 

corporal e prevenir o aparecimento de inúmeras doenças crónicas, que cada vez mais afetam a 

população mundial.  

Os sumos detox podem ser inseridos neste estilo de vida, nunca substituindo um regime 

alimentar equilibrado. O aconselhamento profissional é de extrema importância de forma a 

adequar a ingestão destes sumos com as particularidades de cada indivíduo. Fatores como 

sexo, idade, doenças pré-existentes e medicação em curso devem ser tidos em conta, de 

forma a alcançar os objetivos pretendidos sem colocar em risco o equilíbrio próprio do 

organismo.  

 

2. SEGURANÇA ALIMENTAR 

2.1. Enquadramento 

No dia 7 de Abril comemora-se o Dia Mundial de Saúde, sendo que o tema escolhido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para o ano de 2015 foi a Segurança Alimentar. Estima-

se que por ano morrem cerca de 2 milhões de pessoas devido a doenças alimentares 

associadas ao consumo de alimentos e água contaminados [37]. Estes números são 

assustadores, de forma a já ser considerado um problema de saúde pública. A contaminação 

não se observa apenas nos países em desenvolvimento, em que o sistema sanitário é 
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ineficiente ou mesmo inexistente, mas também nos países industrializados devido à introdução 

de químicos (herbicidas e pesticidas) na prática agrícola, às más condições de 

armazenamento, à própria importação de alimentos e migração de pessoas. De forma a 

controlar esta situação, o ideal seria controlar toda a cadeia alimentar, na medida em que, 

muitas vezes, o problema inicia-se na base da cadeia e prolonga-se ao longo dos seguintes 

níveis tróficos. 

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, no ano de 2013 em Portugal 

foram reportados 19 surtos, que conduziram à hospitalização de 9,3% dos indivíduos afetados 

[37]. Depois da pesquisa sobre os veículos alimentares envolvidos e da descoberta de que a 

maioria dos surtos estava relacionada com a produção de toxinas, conclui-se que na base dos 

mesmos estavam práticas de má segurança alimentar, como a conservação inadequada dos 

alimentos [37]. 

Como tal, a diminuição destes números pode passar pela maior informação e 

consciencialização da população sobre algumas medidas que podem ser adotadas para a 

aumentar a segurança alimentar.  

No dia 7 de Abril foi colocado um vinil na montra da FC relativo à comemoração do Dia Mundial 

de Saúde e foi entregue aos utentes um folheto com as cinco chaves da OMS para uma 

alimentação segura. 

2.2. Toxinfeções alimentares 

A Direção Geral de Saúde define uma toxinfeção alimentar como sendo “qualquer doença de 

natureza infeciosa ou tóxica, causada (ou que se presume ter sido causada) pelo consumo de 

géneros alimentícios ou de água” [38]. 

Estas podem ser causadas por diversos agentes como microrganismos (bactérias, vírus e 

parasitas) ou substâncias químicas. A sintomatologia varia entre um quadro comum de 

gastroenterite com vómitos, diarreia, febre, dores abdominais e de cabeça até quadros mais 

graves, como meningites, hepatites ou até mesmo cancro [39]. 

O relatório da European Food Safety Authority (EFSA), referente ao ano de 2013, menciona as 

bactérias como sendo os microrganismos mais associados a doenças alimentares, quer pela 

exposição ao microrganismo propriamente dito, pelo contacto com toxinas produzidas por 

algumas espécies bacterianas [40]. A Salmonella foi identificada, nos últimos anos, como o 

principal agente etiológico (Figura 7), facto que se tem verificado ao longo dos últimos anos 

[40]. No entanto, esta concentração tem vindo a diminuir, devido à aplicação de medidas 

preventivas, como é o caso da monitorização de material fecal em cursos de água [40] . 

A salmonelose na maioria dos casos carateriza-se pelo quadro de gastroenterite explicitado 

anteriormente. A contaminação do homem deve-se essencialmente à ingestão de carne crua, 

ovos, leite ou contacto com água ou fezes contaminadas [41]. Boas práticas de higiene no local 
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de confeção e armazenamento dos alimentos, assim como a conservação a temperaturas 

adequadas e uma confeção apropriada são requisitos simples mas suficientes para evitar o 

contágio com este microrganismo [41]. 

Segundo o mesmo relatório, os vírus também constituem um dos principais microrganismos 

responsáveis por este tipo de patologia [40]. Embora não apresentem capacidade para se 

replicarem fora de células vivas, os vírus entéricos têm capacidade para sobreviver durante 

longos períodos de tempo nos alimentos, apresentando resistência a baixas temperaturas 

(tanto refrigeração como congelação) e a conservantes, apesar de não resistirem a 

temperaturas elevadas [41]. Estas caraterísticas vão de encontro ao género de alimento 

responsável pelo contágio dos vírus aos seres humanos, nomeadamente bivalves, produtos 

frescos ou produtos que são ingeridos crus [39]. 

 

 

Figura 7 - Principais agentes causais de doença alimentar na EU no ano de 2013 [40] 

No que diz respeito aos parasitas, estes podem ser transmitidos ao homem pelo contacto direto 

com alimentos ou animais contaminados. Estes também possuem capacidade para, através de 

água ou solos contaminados, entrar na cadeia alimentar, começando por contaminar produtos 

frescos como vegetais e legumes [39].  

A contaminação química passa por diversos compostos, como poluentes orgânicos, metais 

pesados, toxinas, alergénios, aditivos alimentares, medicamentos veterinários, entre outros, 

que possam entrar na cadeia de produção dos alimentos. Normalmente, este tipo de 

contaminação está associado a efeitos mais nefastos, como imunossupressão e neoplasias 

[39]. 

2.3. Medidas preventivas: 5 chaves da OMS para uma alimentação segura [42] 

De forma a diminuir os resultados indicados anteriormente, a OMS estipulou 5 chaves que 

visam ser medidas de prevenção para evitar o aparecimento de surtos de doenças alimentares. 
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Estas medidas têm como principal campo de ação as últimas etapas do ciclo do alimento, 

nomeadamente a conservação e o consumo dos mesmos. 

A primeira chave consiste em hábitos básicos de higiene, como a lavagem correta das mãos, 

sempre que estas forem entrar em contacto com os alimentos, assim como a correta lavagem 

dos próprios alimentos, utensílios e superfícies de processamento, armazenamento e confeção 

dos mesmos, permitindo assim evitar a contaminação direta dos alimentos. A segunda chave 

passa por evitar a contaminação cruzada dos alimentos, ao separar os alimentos já 

confecionados dos alimentos crus, quer a nível de armazenamento, quer na utilização de 

utensílios de cozinha. O terceiro ponto passa por cozinhar bem os alimentos. O aquecimento 

permite eliminar a maioria dos microrganismos, pelo que os alimentos devem ser 

confecionados no mínimo até atingirem 70ºC. Existem determinados alimentos que merecem 

maior atenção como carne e ovos. Em quarto lugar a OMS refere a importância de manter os 

alimentos a temperaturas adequadas. Desde manter os alimentos no mínimo a 60ºC até serem 

servidos, refrigerá-los (abaixo dos 5ºC) logo que possível e não os manter armazenados 

durante muito tempo, mesmo no frigorífico, são alguns dos pontos em foco. Estas 

temperaturas, 60ºC e 5ºC, previnem ou retardam a multiplicação dos microrganismos. A 

utilização de matérias-primas e água seguras, é a última chave. Dela constam medidas como 

a utilização de água potável para a confeção dos alimentos, a escolha de produtos 

processados adequadamente e a avaliação do prazo de validade dos produtos. 

Estas são pequenas medidas que ao serem aplicadas permitem diminuir o risco de 

contaminação dos alimentos e permitem que tenhamos uma alimentação mais segura. 

 

2.4. Discussão/conclusão  

A entrega dos folhetos e o vinil (Figura 8) na montra 

da FC durante a semana na qual se comemorou o 

dia mundial de saúde permitiu uma maior 

informação aos utentes sobre algumas medidas a 

tomar na hora de comprar, armazenar e manipular 

os alimentos.  

Muitos referiam que já cumpriam algumas medidas, 

enquanto outras medidas eram desconhecidas. 

Este problema é muitas vezes banalizado, pelo facto 

da maioria dos casos serem autolimitados e a 

sintomatologia ser ligeira. Contudo, enquanto se 

verificarem notificações de doenças alimentares 

associadas à ingestão de alimentos que não 

Figura 8 – Montra da Farmácia 
Cerqueira com o vinil alusivo ao Dia 

Mundial de Saúde 
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cumprem as normas de segurança, esta forma de sensibilização é importante, de forma a 

reduzir o número de casos deste problema, que é já um problema de saúde pública. 

 

3. ALERGIAS RESPIRATÓRIAS 

3.1. Enquadramento  

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado um aumento no número de pessoas afetadas por 

doenças respiratórias, nomeadamente alergias. Pensa-se que este número é devido ao 

aumento da urbanização e da poluição atmosférica, refletindo-se numa maior exposição da 

população a fatores desencadeantes de alergias. O aumento da prevalência das doenças 

respiratórias crónicas, onde estão inseridas as alergias respiratórias, foi alvo de preocupação 

por parte da OMS e conduziu à integração desta questão no plano nacional de saúde 2012-

2016. Sabe-se que 25% da população europeia sofre de alergias e que 40% da população 

portuguesa sofre de doenças respiratórias crónicas, sendo que desta percentagem 10% 

corresponde a asma e 25% a rinite [43, 44]. 

Este tipo de patologia é cada vez mais um problema de saúde pública, com influência a nível 

social e a nível económico, pois conduz à perda de qualidade de vida por parte dos doentes e a 

custos elevados [43]. Estes custos refletem não só os tratamentos, mas também o número de 

absentismo laboral e a diminuição da produtividade dos doentes. 

No que diz respeito às doenças alérgicas, o problema permanece na falta de diagnóstico ou 

diagnóstico tardio e em consequente tratamento inadequado [43]. Este facto é visível na 

discrepância que existe entre o número de pessoas que apresentam sintomas sugestivos de 

alergia e aquelas que efetivamente têm um diagnóstico [43]. 

Numa altura do ano em que o aporte à farmácia de utentes com sintomas alérgicos é maior, 

associados, em grande parte, à sazonalidade das alergias aos pólens, torna-se necessário 

informar o utente. Esta informação deve ter em conta não só sobre as opções farmacológicas 

existentes para diminuir o seu desconforto e controlar a sua alergia, mas também informar 

sobre medidas preventivas que podem ser utilizadas de forma a evitar o aparecimento da 

reação alérgica. 

De forma a responder a essa necessidade, foi feita uma apresentação em Power point 

colocada em exposição num monitor no local de atendimento da FC, ficando disponível para 

todos os utentes. 

3.2. Reação alérgica 

O sistema imunitário, por norma, reage como um mecanismo de defesa contra compostos 

estranhos e nefastos ao organismo. No caso da reação alérgica, o que acontece é que o 

organismo reage contra substâncias que à partida são inofensivas, como é o caso do pólen ou 

do pó [45, 46]. Estes compostos são denominados de alergénios (antigénios). Num primeiro 
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contacto entre os alergénios e o sistema imunitário, o antigénio é apresentado aos linfócitos 

através de células apresentadoras de antigénios [45-47]. Desta apresentação resulta a 

produção de anticorpos (IgE) e de células de memória. Numa segunda exposição, estabelece-

se um complexo entre alergénios, anticorpos e mastócitos, que conduz à desgranulação destas 

células e consequentemente à libertação de mediadores químicos como a histamina [45-47]. A 

libertação destes mediadores leva ao aparecimento dos sintomas alérgicos como prurido, 

tosse, espirros, olhos vermelhos, entre outros. Ocorre também uma resposta tardia mediada 

por eosinófilos que resulta da libertação de citocinas e quimiocinas, que prolongam a resposta 

inflamatória, e estão associados à diminuição da capacidade de ventilação observada nestes 

doentes, decorrente da broncoconstrição e aumento da produção de muco [45-47]. 

3.3. Fatores de risco para o desenvolvimento de alergias respiratórias 

As alergias respiratórias parecem estar associadas a uma base genética que predispõe para o 

desenvolvimento desta patologia. Este perfil genético não é por si só suficiente, sendo 

necessária a interação entre os genes e o meio ambiente [46]. 

A exposição a determinadas substâncias, como poluentes ou a alergénios biológicos (pólenes, 

ácaros e a animais domésticos), parece aumentar o risco de desenvolvimento de alergias e 

está muitas vezes associada à exacerbação dos sintomas alérgicos [46]. A permanência em 

ambientes húmidos e com fumadores também são fatores a evitar neste tipo de patologia [46].  

A associação entre má qualidade de ar interior e exterior e o desenvolvimento das doenças 

alérgicas respiratórias, está patente no facto destas afetarem cada vez mais indivíduos nos 

países industrializados, onde os níveis de qualidade do ar são inferiores aos estabelecidos pela 

OMS [46]. O ar inspirado é constituído por partículas de dimensões reduzidas, com capacidade 

para incorporar uma variedade de compostos como os próprios poluentes e os alergénios 

biológicos [46]. As suas dimensões, na ordem dos micrómetros, permite-lhes atingir não só as 

vias aéreas superiores, mas também as vias aéreas inferiores e assim conduzir à 

sensibilização das mesmas [46].  

De realçar que a exposição a estes agentes também pode contribuir para o desenvolvimento 

de tolerância aos mesmos, pelo que nem todos os indivíduos expostos a estes fatores irão 

desenvolver alergias [46].  

3.4. Prevenção das alergias 

A prevenção do desenvolvimento de uma resposta alérgica ou da exacerbação dos sintomas 

passa por evitar os fatores responsáveis pelo aparecimento dessa mesma resposta. 

Como dito anteriormente, a qualidade do ar é de extrema importância, pelo que a garantia de 

uma boa qualidade do ar do ambiente interior é necessária, na medida em que se estima que a 

população passa cerca de 90% do seu tempo diário dentro de edifícios [46]. Cuidados como 

evitar fumar dentro dos edifícios, ter cuidado com o tipo de detergentes utilizados na limpeza 
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dos espaços, garantir níveis de humidade adequados e uma correta renovação do ar interior 

são importantes para a melhoria da qualidade do ar interior [46]. A qualidade do ar exterior está 

dependente de atitudes por parte da sociedade e que gradualmente se têm tentado 

implementar, com a instituição de normas legislativas, nomeadamente regulamentação para os 

níveis de emissão de gases poluentes [46]. 

 Por outro lado, a evicção dos alergénios é de extrema importância, daí a necessidade de 

identificar o alergénio ou alergénios envolvidos no aparecimento dos sintomas alérgicos.  

Várias medidas, com aplicação no quotidiano podem ser utilizadas e são inumeradas 

seguidamente na Tabela 3[48, 49]. 

 

Tabela 3 - Medidas de prevenção das alergias [48, 49] 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

ALERGIAS DO AMBIENTE EXTERIOR 

(EX. PÓLENES) 

ALERGIAS DO AMBIENTE INTERIOR 

(EX. ÁCAROS) 

Mantenha as janelas fechadas durante o dia Mantenha a sua casa arejada e ventilada 

Reduza a atividade ao ar livre de manhã cedo, 

altura em que se verifica uma maior libertação 

de pólenes. 

Evite tapetes e alcatifas 

 

Use óculos escuros Renove frequentemente o seu colchão 

Viaje com as janelas fechadas Lave a roupa da cama com água a 60ºC 

Evite áreas de elevada polinização 

 

Remova dos quartos peluches e objetos que 

acumulem pó 

Evite cortar relva 

Esteja atento ao boletim polínico 

Controle a humidade relativa da sua habitação 

(inferior a 50%) 

 
Se for alérgico a animais domésticos evite a 

permanência destes no ambiente doméstico 

 

3.5. Tratamento das alergias respiratórias 

O único tratamento com capacidade para alterar o desenvolvimento natural das alergias é a 

imunoterapia específica Figura 9. Esta consiste na administração de alergénios, que permite 

alterar a resposta do sistema imunitário ao modular a ação de todos os intervenientes no 

processo inflamatório inerente às alergias, desde linfócitos, células apresentadoras de 

antigénios e células efetoras como macrófagos e neutrófilos [47]. 

Outras medidas farmacológicas estão disponíveis para o tratamento das alergias, 

nomeadamente grupos terapêuticos destinados ao alívio dos sintomas decorrentes de uma 

resposta alérgica. As principais classes de fármacos utilizados são os corticosteroides, os anti-

histamínicos e os descongestionantes (agonistas α-adrenérgicos) [46]. 
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Os corticosteróides aplicados por via intranasal são utilizados devido à sua ação anti-

inflamatória, e permitem reduzir a congestão nasal, a rinorreia, os espirros e o prurido [46]. Os 

anti-histamínicos também podem ser utilizados para aliviar os sintomas anteriormente 

descritos. Contudo, estes apresentam alguns efeitos adversos como sonolência (anti-

histamínicos de 1ª geração), xerostomia e retenção urinária. Os anti-histamínicos de 2ª 

geração parecem não provocar tantos efeitos secundários por possuírem maior dificuldade em 

atravessar a barreira hematoencefálica [46]. 

No que diz respeito à congestão nasal podem também ser usados os descongestionantes tanto 

por via oral como por via intranasal. Este grupo de fármacos não deve ser utilizado por um 

período superior a 10 dias, de forma a minimizar o risco de atrofia da mucosa nasal [46]. 

 

 

Figura 9 – Efeitos da imunoterapia específica em parâmetros experimentais e clínicos. Adaptado 
de [47] 

3.6. Discussão/Conclusão 

Tal como era esperado, com a chegada da Primavera aumentou a afluência à farmácia de 

utentes com sintomas alérgicos. Neste período verificou-se na FC um aumento de cerca de 
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29% na venda de anti-histamínicos, refletindo a sazonalidade desta patologia. O papel do 

farmacêutico não passa simplesmente por oferecer ao utente medidas farmacológicas, mas 

também medidas não farmacológicas, neste caso medidas de evicção de alergénios de forma a 

prevenir o despoletar de uma reação alérgica. A apresentação destas medidas no local de 

atendimento permitiu uma transmissão constante destas medidas aos utentes e uma maior 

consciencialização para o facto de que as medidas de evicção são uma importante ferramenta 

no controlo das doenças alérgicas. 

 

4. CUIDADOS COM O SOL: “O SOL UM AMIGO?” 

4.1. Enquadramento  

Os cuidados com o sol têm sido, cada vez mais, alvo de grande preocupação, sendo visível 

uma maior consciencialização da população para esta temática.   

Estima-se que em 2015 surjam 73,870 novos casos de melanoma, o tipo de cancro de pele 

mais mortal, e ocorram 9,940 mortes por este tipo de cancro [50]. Segundo a Associação 

Portuguesa de Cancro Cutâneo, em Portugal a incidência de melanoma e dos carcinomas 

basocelular e espinocelular é de 1000 novos casos por ano e 10000 novos casos por ano, 

respetivamente [51]. Estes números parecem ser resultado da adoção de novos estilos de vida, 

como a prática de desporto ao ar livre [51]. Esta associação alerta também para o facto de uma 

queimadura solar durante a infância aumentar para o dobro o risco de desenvolver cancro de 

pele no futuro [51]. 

Por isso, torna-se necessário aumentar a consciencialização das crianças para esta temática, 

principalmente numa altura do ano em que a exposição solar é maior. Com este intuito, as 

crianças do primeiro ciclo (3º e 4ºano) foram escolhidas para assistir a uma apresentação 

sobre os benefícios e riscos associados à exposição solar, realizada na Escola Primária de 

Ponte de Lima, intitulada “O Sol um amigo?”. 

4.2. Benefícios da exposição sol 

Um dos benefícios da exposição solar á a produção de vitamina D, resultante da interação 

entre a radiação ultravioleta (UV) com as células das camadas mais profundas da epiderme 

[52]. 

A radiação ultravioleta B (UVB) proveniente da radiação solar conduz à síntese de pré vitamina 

D3 a partir de 7- dihidrocolesterol, sendo posteriormente convertida em vitamina D3 [52]. A 

vitamina D é posteriormente hidroxilada a nível hepático a 25-hidroxi-vitaminaD. 

Posteriormente, a forma ativa (calcitriol) é produzida a nível renal, sendo regulado pelos níveis 

séricos de cálcio e pela PTH (Figura 10) [52, 53]. Os níveis séricos de vitamina D são o 

resultado não só da sua produção na pele, mas também da absorção da mesma pela dieta, 
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tendo um papel importante na absorção de cálcio e fosfato a nível do sistema gastrointestinal 

[52]. 

A deficiência desta vitamina está associada a diversas doenças como o raquitismo, a 

osteomalacia, hiperparatiroidismo, artrite reumatoide e asma. A influência da vitamina D na 

asma e na artrite reumatoide prende-se com o seu papel imunomodelador [52]. Níveis altos de 

vitamina D são referidos como tendo um papel protetor no desenvolvimento de determinadas 

neoplasias, devido à sua atividade reguladora da proliferação e diferenciação celular [52]. 

 

 

Figura 10 – Conversão do 7-dihidrocolesterol a calcitriol. Adaptado de [53] 

A exposição solar parece também resultar como um fator de prevenção de acidentes 

vasculares cerebrais, pois baixos níveis de exposição solar parecem estar associados ao 

aumento da incidência desta patologia [52]. Os raios ultravioleta têm a capacidade de mobilizar 

o óxido nítrico e os seus metabolitos ativos da pele para a circulação sistémica, conduzindo à 

diminuição da pressão arterial, por vasodilatação [52]. 

A exposição solar está também relacionada com a sensação de bem-estar físico e psíquico, 

por regular os níveis de melatonina e serotonina [52]. 

4.3. Riscos da exposição solar 

Apesar dos inúmeros benefícios associados à exposição solar, uma exposição exagerada e 

descuidada acarreta riscos para a saúde humana. A própria síntese de vitamina D, um dos 

principais benefícios da exposição solar, é afetada pela exposição excessiva, devido à atrofia 

celular verificada a nível da pele que conduz à diminuição da produção desta vitamina [52, 54] 

Por outro lado, a exposição crónica aos raios UV conduz ao envelhecimento precoce da pele. 

Este envelhecimento decorre da perda de elasticidade da pele por diminuição da síntese e 
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aumento da degradação das fibras de colagénio [55]. Este fenómeno deriva da interação da 

radiação UV com fotossensiblizadores presentes na pele, que resulta na produção e 

acumulação de ROS e num estado inflamatório, que ativa cascatas de sinalização envolvidas 

na biossíntese do colagénio [55].  

Contudo, o risco mais preocupante associado à exposição solar descuidada é o cancro de 

pele. O cancro de pele resulta da interação entre as radiações UV com o Ácido 

desoxirribonucleico (ADN). Desta interação resultam fotoprodutos que originam lesões pré-

mutagénicas, quer por absorção de fotões nas cadeias de ADN, quer por excitação de 

cromóforos que interagem posteriormente com o material genético [54, 55]. Ocorre também 

formação de ROS que por si só originam lesões a nível do ADN [54, 55]. Para além de 

desencadearem o aparecimento de mutações, as radiações UV são imunossupressoras, 

anulando fatores celulares presentes na pele relacionados com a imunidade anti tumoral [54]. A 

conjugação destas duas caraterísticas, mutagénica e imunossupressora, contribui para o 

aparecimento desta patologia [54].  

4.3.1. Tipos de cancro de pele 

O cancro de pele pode se dividir em dois tipos, melanoma e não melanoma onde se inclui o 

carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. Estes últimos são os mais comuns, apesar 

do melanoma continuar a ser o mais mortal [56]. O carcinoma basocelular apresenta-se como 

um nodulo vermelho ou uma área escamosa, possui um crescimento lento e geralmente é 

localizado. Já ocarcinoma espinocelular carateriza-se por ser uma mancha escamosa 

vermelha, com espessura e com capacidade de metastização [56]. O melanoma pode aparecer 

como um novo sinal ou sinais pré-existentes onde se verificam alterações na cor, forma ou 

tamanho. Normalmente têm um contorno irregular e não são homogéneos na cor [56]. A taxa 

de sobrevivência deste tipo de cancro está relacionada com o estágio em que se encontra o 

cancro (Figura 11). Numa fase inicial a taxa de sobrevivência é de cerca de 98% [50], daí a 

importância de um diagnóstico precoce. 

 

Figura 11 – Melanoma: Taxa de sobrevivência a 5 anos. Adaptado de [50] 
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4.3.1.1. Fatores de risco para o desenvolvimento de cancro de pele 

Existem inúmeros fatores de risco associados ao desenvolvimento de cancro de pele. 

Indivíduos com pele e olhos mais claros possuem maior risco de desenvolver cancro de pele do 

que indivíduos com a pele mais escura [57]. A pigmentação da pele e olhos (íris) está 

dependente da presença de melanina. A sua produção surge como resposta à exposição às 

radiações UV. As radiações UVA interagem com fotorecetores presentes nos melanócitos 

conduzindo à mobilização de cálico e à consequente ativação da fosfolipase C, culminando na 

estimulação da síntese de melanina [55]. As radiações UVB, devido à sua incapacidade para 

penetrar para além da epiderme, desencadeiam uma cascata de sinalização a partir dos 

queratinócitos, que induz a melanogénese nos melanócitos e a migração dos melanossomas 

dos melanócitos até aos queratinócitos. Contrariamente ao que acontece com a radiação UVA, 

a produção de melanina induzida pela radiação UVB ocorre dias após a exposição [55]. A 

produção deste pigmento constitui um fator de proteção contra as lesões provocadas pelas 

radiações UV. Quando a pele é atingida pelos raios UV ocorre uma redistribuição dos 

melanossomas, que se distrbuem em volta da zona nuclear dos queratinócitos [55]. Este 

mecanismo permite conferir proteção ao genoma celular, pois a melanina possui capacidade 

para filtrar este tipo de radiação evitando assim lesões a nível do ADN [55]. Por outro lado a 

melanina possui capacidade para eliminar as espécies reativas de oxigénio, assim como inibir a 

formação de dímeros com poder mutagénico [55]. Assim sendo, as pessoas com peles mais 

claras (fototipo I e II) por apresentarem níveis mais baixos de melanina, encontram-se menos 

protegidos e com maior risco de desenvolver cancro de pele.  

A presença de história familiar de cancro de pele, queimaduras solares na infância e na 

adolescência, exposição solar prolongada e crónica e a presença de um grande número de 

nevos também são fatores que aumentam o risco de desenvolver esta patologia [57]. 

4.4. Cuidados com a exposição solar 

Tendo em conta o aumento da incidência do cancro de pele e de todos os problemas 

associados a uma exposição solar descuidada, a aplicação de medidas preventivas no que se 

refere à exposição solar. 

Gestos simples como aplicar protetor solar, com um fator de proteção mínimo de 30 antes de 

sair de casa e reaplica-lo de duas em duas horas ou sempre que o mergulhar e evitar a 

exposição solar entre as 11 e as 17 horas, período em que os raios UV se encontram nos 

níveis mais elevados, ajudam a proteger a pele contra os danos nocivos do sol [58]. É também 

importante utilizar usar óculos com fator de proteção UV para proteger os olhos e chapéu de 

abas largas que permite proteger, não só a cabeça, mas também zonas mais expostas, como 

as orelhas [58].  
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Todas estas medidas são importantes, mas o que oferece maior proteção é a utilização de 

roupa que permita cobrir a maior área corporal possível [59]. As caraterísticas do vestuário são 

essenciais para uma proteção adequada. É aconselhado o uso de tecidos mais densos, de 

preferência de algodão que por possuírem ligninas absorvem a radiação, assim como a 

utilização de tecidos provenientes da mistura de algodão com poliéster, uma vez que os 

poliéster refletem as radiações UV [59].  

Na altura do ano em que se verificam temperaturas mais altas o uso de roupas mais claras é 

preferível por serem mais frescas, contudo, no que diz respeito à proteção UV são preferíveis 

roupas mais escuras [59]. 

4.5. Discussão 

De forma a evitar o aparecimento de novos casos de cancro cutâneo é importante intervir 

desde as faixas etárias mais jovens, sensibilizando-as para a temática e elucidando-as sobre 

os cuidados que devem ter sempre que se expõe ao sol, sem deixar de salientar alguns 

benefícios associados à exposição solar.  

Deste modo, as crianças do primeiro ciclo da Escola Primária de Ponte de Lima foram as 

escolhidas para assistir a uma apresentação sobre os cuidados a ter com a exposição solar. A 

apresentação serviu para desfazer alguns “mitos” pré-definidos, muitos deles transmitidos pelos 

educadores. Tratando-se este de um tema inserido no programa letivo do 3º e 4º ano de 

escolaridade, esta sessão também serviu para acrescentar alguns pontos que nem sempre há 

possibilidade de serem debatidos nas salas de aulas. 

A recetividade foi enorme, as crianças revelaram-se muito participativas, tanto na resposta às 

questões que fui fazendo, como na colocação de dúvidas no final da apresentação. No final da 

apresentação, foi entregue a cada criança um boné, com o patrocínio da FC, para que não se 

esquecessem desta iniciativa e colocassem em prática tudo o que aprenderam durante a 

apresentação.  

 

Figura 4 – Apresentação na Escola Primária de Ponte de Lima intitulada:” O Sol: Um amigo?” 26 
de maio de 2015 
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CONCLUSÃO 

Ao fim de 6 meses de estágio na FC posso concluir que foram meses bastante enriquecedores 

não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Foi um processo de crescimento, que 

me permitiu aumentar, estruturar e sedimentar os conhecimentos obtidos ao longo do curso. 

Foram-me incutidos valores como organização, responsabilidade, espírito de 

empreendedorismo que também são muito importantes nesta profissão. 

O meu percurso ao longo destes meses foi gradual, começando por tarefas mais de bastidores 

até conquistar a autonomia ao balcão. Apercebi-me que esse trabalho é muito importante para 

que a nível de atendimento nada falhe. 

Ao longo do tempo fui-me apercebendo da importância do farmacêutico e o respeito e 

confiança que os utentes colocam nestes profissionais. Esta noção ficou mais clara nos últimos 

meses de estágio em que estive mais tempo ao balcão e em contacto com os utentes. É visível 

a procura dos mesmos pela disponibilidade dos farmacêuticos em os ouvir e aconselhar.  

O contacto com os utentes foi de extrema importância para me aperceber que cada utente é 

um utente, e que cada um deles pela sua individualidade tem que ser atendido de formas 

diferentes, necessita de diferentes abordagens. Para todos eles temos obrigação de oferecer o 

melhor serviço que consigamos, nunca esquecendo o principal objetivo de ser profissional de 

saúde que é promover a saúde pública. 

Acredito que esta experiência irá contribuir para que no futuro seja uma melhor farmacêutica, 

não deixando de agradecer uma vez mais aos profissionais da FC que desde o primeiro dia me 

acolheram e ajudaram, esclarecendo as minhas dúvidas e partilhando comigo os seus 

conhecimentos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - CASOS CLÍNICOS DERMOCOSMÉTICA 
 

 Caso 1 

“Jovem de 18 anos, sujeita a tratamento por via oral com isotretinoína. Apresenta o rosto 

desidratado e sensibilizado, os lábios gretados e ressequidos. 

Pede conselho para limpeza e hidratação e também para uma base (para usar em ocasiões 

festivas) e uma máscara de pestanas, sendo portadora de lentes de contacto.” 

 

Avaliação: secura da pele e lábios derivada do tratamento com isotretinoína 

A secura cutânea é um dos efeitos secundários mais frequentemente observados com esta 

terapêutica. 

O mecanismo de ação da isotretinoína ainda não é conhecido, mas está documentada a sua ação 

na diminuição da atividade e do tamanho das glândulas sebáceas, para além da sua atividade 

anti-inflamatória. 

 

Figura 12 - Isotretinoina 

Conselho: 

 

 Limpeza: Cleanance HYDRA® creme lavante suavizante, 

Spray EAU THERMALE Avène. 

Indicado para peles secas e irritadas devido a tratamento 

antiacneico. Possui ação lavante, nutritiva e suavizante.  

 

Modo de utilização: Aplicar de manhã e à noite no rosto previamente humedecido e enxaguar. 

Pode finalizar com o Spray EAU THERMALE® Avène. 

 

 Hidratação: Cleanance HYDRA® creme suavizante, EAU 

THERMALE Avène. Hidratante, nutritivo e suavizante.  

Modo de utilização: Aplicar de manhã e/ou à noite no rosto previamente 

limpo.  

 



FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO                             

 

                                                         Marina Amorim                                     42 

 

 Existem no mercado outras linhas também adequadas nesta situação. (ex. linha Effaclar 

H®, La Roche Posay) 

 

 É aconselhada a utilização de um protetor solar e um bálsamo para os lábios.  

 Maquilhagem 

DERMABLEND® Base Corretora 16h, VICHY 

RESPECTISSIME ULTRA-DOUX®, Máscara Definição Natural, La Roche Posay  

 

 

 Caso 2 

“Criança com 1 ano de idade. Apresenta a pele seca e vermelha, com alguns vestígios de 

sangue. Verifica-se hiperqueratose em algumas dobras cutâneas. Mãe refere prurido intenso. 

Pede também aconselhamento de protetor solar, uma vez que se aproxima o tempo quente e a 

criança gosta de brincar ao ar livre”. 

 

Avaliação: dermatite atópica 

Conselho:  

 Cuidados Banho 

Óleos de banho: STELATOPIA® Óleo de banho (Mustela); Exomega® 

Óleo de Duche Emoliente (A-DERMA); XÉRACALM A.D® Óleo de 

Limpeza Relipidante (Avène) 

 

Após o banho, a pele deve ser seca sem fricção e aplicar um dos produtos indicados no “Cuidados 

após Banho” 

 

 Cuidados após Banho 

Emolientes: STELATOPIA® Bálsamo Relipidante (Mustela); Exomega® 

Bálsamo (A-DERMA); XÉRACALM A.D® Bálsamo Relipidante (Avène) 

 

 Protetor solar: usar uma linha de protetores adequada para peles sensíveis. 

Outros conselhos: Utilizar roupa preferencialmente de algodão, evitar friccionar a pele, evitar 

fatores desencadeantes (alergénios, stresse), evitar produtos de cosmética perfumados e optar 

por produtos com pH neutro. 
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ANEXO 2 – FOLHETO “SUMOS DETOX: VIVA COM MAIS ENERGIA” 
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ANEXO 3 – FOLHETO: “5 CHAVES DA ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE PARA UMA 

ALIMENTAÇÃO SEGURA” 
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ANEXO 4 – MECANISMO DA REAÇÃO ALÉRGICA [29] 
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ANEXO 5 – APRESENTAÇÃO SOBRE MEDIDAS DE EVICÇÃO DE ALERGIAS 

Diapositivo 1 

Marina Amorim

A Primavera 

chegou e com ela 

as…

ALERGIAS

Info Saúde

 
Diapositivo 2 

O que são as ALERGIAS?

Resposta exagerada do nosso sistema imunitário a substâncias

presentes no meio ambiente.

Esta ação desencadeia um processo inflamatório, com de

alergia.

Tosse

Espirros

Nariz a pingar 

Olhos vermelhos 

Comichão

sintomas

 
 
Diapositivo 3 

Previna as alergias do 

ambiente exterior 

(ex.pólenes) 
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Diapositivo 4 

MANTENHA AS JANELAS FECHADAS DURANTE O DIA

 
 
Diapositivo 5 

REDUZA A ATIVIDADE AO AR LIVRE DE MANHÃ CEDO, ALTURA EM 

QUE SE VERIFICA UMA MAIOR LIBERTAÇÃO DE PÓLENES.

 
 

Diapositivo 6 

USE ÓCULOS ESCUROS
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Diapositivo 7 

VIAJE COM AS JANELAS FECHADAS

 
 
Diapositivo 8 

EVITE ÁREAS DE ELEVADA POLINIZAÇÃO

 
 
Diapositivo 9 

EVITE CORTAR RELVA
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Diapositivo 10 

ESTEJA ATENTO AO BOLETIM POLÍNICO

 
 
Diapositivo 11 

Previna as alergias do 

ambiente interior 

(ex.ácaros)  

 
 
Diapositivo 12 

MANTENHA A SUA CASA AREJADA E VENTILADA

 
 



FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO                             

 

                                                         Marina Amorim                                     50 

 

Diapositivo 13 

EVITE TAPETES E ALCATIFAS

 
 
Diapositivo 14 

RENOVE FREQUENTEMENTE O SEU COLCHÃO

 
 
Diapositivo 15 

LAVE A ROUPA DA CAMA COM ÁGUA A 60ºC
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Diapositivo 16 

REMOVA DOS QUARTOS PELUCHES E OBJETOS QUE ACUMULEM PÓ

 
 
Diapositivo 17 

USE ASPIRADOR COM FILTROS

 
 
Diapositivo 18 

CONTROLE A HUMIDADE RELATIVA DA SUA HABITAÇÃO (INFERIOR A 50%)

 
 



FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO                             

 

                                                         Marina Amorim                                     52 

 

Diapositivo 19 

SE FOR ALÉRGICO A ANIMAIS DOMÉSTICOS EVITE A 

PERMANÊNCIA DESTES NO AMBIENTE DOMÉSTICO

 
 
Diapositivo 20 

ACONSELHE-SE 

NA SUA 

FARMÁCIA

Marina Amorim
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ANEXO 6 – FOTOENVELHECIMENTO E RESPOSTA DA PELE AO STRESSE 

OXIDATIVO [36] 

 

 A interacção da RADIAÇÃO UV com fotossensibilizadores (S), tais como porfirinas, 

melanina, nicotinamida, na pele resulta na acumulação de ROS. Estas ROS vão 

modular cascatas de sinalização, conduzindo à diminuição da síntese e à 

degradação de colagénio (fotoenvelhecimento). Em resposta ao stress celular, 

ocorre a ativação de p38 e JNK, membros da cascata de sinalização MAPK, e a 

ativação de várias enzimas antioxidantes. As ROS, através do ciclo redox, quebram 

a interação entre NRF2 e KEAP1 por oxidação dos grupos tiol na KEAP1, permitindo 

a translocação do NRF2 para o núcleo celular e a activação da transcrição de 

enzimas de fase II de desintoxicação. 
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ANEXO 7 – APRESENTAÇÃO: “O SOL: UM AMIGO?” 

Diapositivo 1 

O SOL
UM AMIGO?

 
 
Diapositivo 2 

O SOL É UM AMIGO!

SENSAÇÃO DE 
BEM-ESTAR

• FÍSICO 

• MENTAL

ESTIMULA A 
PRODUÇÃO DE 

MELANINA

AUMENTA A 
PRODUÇÃO DE 

VITAMINA D

 
Diapositivo 3 

O SOL É UM AMIGO!

SABIAS 
QUE…

A MELANINA É A SUBSTÂNCIA RESPONSÁVEL PELA COR DA TUA PELE,

OLHOS E PELOS.

A VITAMINA D É MUITO IMPORTANTE PARA O TEU

CRESCIMENTO.
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Diapositivo 4 

A NOSSA PELE E O SOL

EPIDERME

DERME

HIPODERME

SOL

PELE
 

 
Diapositivo 5 

OS RISCOS DA EXPOSIÇÃO SOLAR
QUEIMADURAS 
SOLARES

ENVELHECIMENTO 
PRECOCE DA PELE

CANCRO DA PELE

 
 
Diapositivo 6 

TEMOS QUE TER EM CONTA A COR DA 
NOSSA PELE…

João Pedro André
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Diapositivo 7 

O SOL É UM AMIGO…
MAS É PRECISO TER CUIDADOS!

 
 
Diapositivo 8 

O SOL É UM AMIGO…
MAS É PRECISO TER CUIDADOS!

USA CHAPÉU, ÓCULOS ESCUROS E ROUPA ADEQUADA.

 
 
Diapositivo 9 

O SOL É UM AMIGO…
MAS É PRECISO TER CUIDADOS!

EVITA A EXPOSIÇÃO SOLAR ENTRE AS 11H E AS 17H.

UM TRUQUE: 

É SEGURO ESTAR EXPOSTO AO SOL SEMPRE QUE A TUA 

SOMBRA FOR MAIOR DO QUE TU!

17:00
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Diapositivo 10 

O SOL É UM AMIGO…
MAS É PRECISO TER CUIDADOS!

QUANDO FORES PARA A PRAIA NUNCA TE 
ESQUEÇAS DO GUARDA-SOL!

BEBE MUITA ÁGUA OU SUMOS DE FRUTA 
NATURAIS!

 
 
Diapositivo 11 

O SOL É UM AMIGO…
MAS É PRECISO TER CUIDADOS!

O QUE FALTA NA 
FIGURA?

 
 
Diapositivo 12 

COMO APLICAR O PROTETOR SOLAR?

Neste slide foi apresentado um video onde é demonstrado uma maneira simples de garantir que o 
protetor solar é bem aplicado. (https://www.youtube.com/watch?v=GSdlGRLGXgI)
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Diapositivo 13 

 Não é necessário aplicar protetor solar se estivermos debaixo do guarda-sol.

 Pessoas com pele morena não precisam de ter cuidados especiais quando estão ao sol.

 Nos dias nublados é necessário aplicar protetor solar.

 Só é preciso aplicar protetor solar quando vamos para a praia ou para a piscina.

VERDADEIRO OU FALSO?

 
 
Diapositivo 14 

Obrigada pela vossa atenção!
Marina Amorim



 

 

 


