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RESUMO 

A unidade curricular estágio representa o culminar do percurso académico do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. Ao longo deste ciclo de estudos, o estudante de ciências farmacêuticas tem a 

oportunidade de adquiri todo o conhecimento científico necessário para o exercício da profissão.  

O estagio profissionalizante surge como uma oportunidade de aplicação na prática diária de todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Sendo o farmacêutico comunitário o principal representante da 

profissão junto da população e o profissional de saúde mais acessível à mesma, torna-se imperativo que os 

estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas usufruam a oportunidade de complementar todo 

este conhecimento com as valências adquiridas durante a prática diária da profissão.  

Ao longo do presente relatório encontram-se descritas todas as funções que tive a oportunidade de 

desempenhar e atividades que realizei durante o estágio curricular, que em muito contribuíram para a minha 

formação enquanto futura profissional de saúde. O relatório encontra-se dividido em duas partes distintas: (1) 

Parte I - atividades desenvolvidas durante o estágio e (2) Parte II - temas desenvolvidos durante o mesmo. 

Na primeira parte do relatório encontram-se descritas todas as atividades diárias realizadas durante o estágio, 

desde a realização de encomendas aos fornecedores à dispensa clínica de medicamentos, bem como a legislação 

em vigor, atividades de gestão em farmácia e a descrição dos diversos produtos disponíveis na Farmácia do 

Campo. 

O farmacêutico como profissional de saúde desempenha um papel importante na educação para a saúde da 

população em geral e do doente em particular. Com o intuito de educar a população para a saúde, e por se tratarem 

ainda da principal causa de morte em Portugal, foi promovido um rastreio cardiovascular, cujos principais 

objetivos passaram por detetar precocemente fatores de risco cardiovascular modificáveis e intervir junto dos 

doentes para a aquisição hábitos de vida saudáveis. Com o mesmo intuito foi também efetuada uma intervenção 

junto de utentes fumadores, como forma de assinalar o Dia Mundial Sem Tabaco. Finalmente, com o início do 

Verão é recorrente prática de comportamentos de risco durante a exposição solar. Nos últimos anos tem surgido 

um novo paradoxo Proteção Solar vs Produção de vitamina D, que tem contribuído ainda mais para o descuido 

dos utentes face à exposição. Assim, com o início do Verão foi efetuada uma intervenção junta da população, de 

modo a alertar a mesma para os perigos de uma exposição solar descuidado e esclarecer os utentes quanto a este 

novo paradoxo.  
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ESTÁGIO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A farmácia comunitária é a área profissional de atuação predominante entre os farmacêuticos1. Por ser o 

profissional de saúde mais facilmente acessível à população em geral, o farmacêutico é, na grande maioria das 

vezes, o primeiro profissional de saúde a contactar com o utente e os seus problemas de saúde. Por outro lado, 

como a farmácia é o local de dispensa exclusiva de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), o 

farmacêutico é também o último profissional de saúde a contactar com o utente antes deste iniciar o tratamento. 

Assim sendo, não há dúvida que o farmacêutico se encontra numa posição privilegiada, mas também de grande 

responsabilidade, no acompanhamento do utente. Tal implica que este seja polivalente e possua conhecimento 

científico nas mais diversas áreas do medicamento. 

O estágio constitui uma vertente muito importante de aprendizagem. Com o culminar de 5 anos de estudo 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é essencial completar esta formação com uma vertente prática, 

de forma a adquirir conhecimentos que só é possível com a prática diária da profissão e contatar com a nova, e 

por vezes dura, realidade que é o exercício em farmácia comunitária. O meu estágio curricular decorreu na 

Farmácia do Campo (FdC), no Porto, entre os dias 21 de março e 21 de julho de 2016. Numa fase inicial, o horário 

de estágio acordado foi das 9h às 13h e das 14h às 17h. No entanto, com o decorrer de estágio apercebi-me que 

este seria mais proveitoso se prolongasse o horário para as 18h, de forma a conseguir contactar mais com os 

utentes e as suas necessidades.  

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes distintas: (1) Parte I - atividades desenvolvidas 

durante o estágio e (2) Parte II - temas desenvolvidos durante o mesmo. O cronograma das atividades 

desenvolvidas no âmbito deste estágio curricular encontra-se esquematizado na tabela 1. 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia do Campo. 

 MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

Receção de encomendas e aprovisionamento      

Controlo dos prazos de validade      

Aprendizagem do funcionamento do sistema 

informático 
     

Conferência do receituário      

Gestão em Farmácia      

Determinação de parâmetros bioquímicos      

Atendimento ao público      

Formações      

Projeto – Avaliação do Risco Cardiovascular      

Projeto – “Troque a sua tentação, por uma peça 

de fruta” e Inquérito sobre Hábitos Tabágicos 
     

Projeto – “Pela saúde da sua pele, troque o seu 

protetor solar antigo por um novo” e Concurso de 

Desenho Infantil 

     

Projeto – Protocolo de atuação farmacêutica      
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2. FARMÁCIA DO CAMPO 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A FdC encontra-se localizada na Praça da República, n.º 119, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto. 

Situada numa zona privilegiada e histórica da cidade do Porto, a FdC encontra-se rodeada por vários 

estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e residências privadas, sendo, inclusivamente, um local 

de grande afluência turística. Nas redondezas da FdC encontra-se localizado o Hospital da Irmandade da Lapa, 

Centro de Atendimento a Toxicodependentes, clínicas de medicina dentária e dermatologia. A FdC lida com 

utentes dos mais diversos estratos sociais, sendo a maioria dos utentes habituais da FdC idosos, com 

multipatologias, polimedicados e residentes na área envolvente. É com estes utentes que se estabelece uma grande 

relação de proximidade o que possibilita um melhor seguimento farmacoterapêutico. 

Atualmente, a FdC faz parte das Farmácias Holon, um grupo de farmácias independentes e autónomas, que 

partilham a mesma marca, imagem e têm como pilar um atendimento pró-ativo e personalizado a cada utente2. 

As farmácias pertencentes a este grupo têm a vantagem de ter um seguimento a nível da sua gestão económica, 

promoção de campanhas gratuitas, como rastreios junto dos seus utentes, venda de produtos da marca Holon e 

acesso a protocolos de aconselhamento farmacêutico e sessões de formação online. Por ser ainda um start up, a 

FdC não possui a imagem, atendimento e serviços farmacêuticos característicos das farmácias Holon, usufruindo 

apenas das restantes vantagens mencionadas. 

A FdC encontra-se em funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 9:00h às 19:30h e aos sábados das 

9:00h às 13:00h, encontrando-se aberta durante 24 horas nos dias em que se encontra de serviço definido pela 

Associação Nacional das Farmácias. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

De acordo com o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 26/2011 de 16 de 

junho, DL n.º 171/2012 de 1 de agosto, Lei n.º 16/2013 de 8 de fevereiro, DL n.º 128/2013 de 5 de setembro e 

DL n.º 109/2014 de 10 de julho, que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina, os recursos humanos 

devem ser constituídos por um quadro farmacêutico, composto por um Diretor Técnico e, pelo menos, um segundo 

farmacêutico, e um quadro não farmacêutico, estando neste último incluídos técnicos de farmácia ou outros 

profissionais habilitados3-8. Na FdC trabalham 5 funcionários: pertencentes ao quadro farmacêutico, uma Diretora 

Técnica e Farmacêutica-Adjunta, e ao quadro não farmacêutico, dois Técnicos Auxiliares de Farmácia e uma 

auxiliar. Uma equipa multidisciplinar, cada um com responsabilidades bem definidas, que trabalha para assegurar 

qualidade nos serviços que prestam à comunidade. De destacar que o facto de ter trabalhadores jovens, com uma 

visão moderna e atual e espírito proactivo, conferem à farmácia dinâmica especial e uma vontade de melhoria 

constante. Por outro lado, a presença de um Técnico de Farmácia com mais de 40 anos de trabalho na FdC, fez 

com que esta ganhasse uma grande popularidade junto da população local, com consequente fidelização de muitos 

utentes ao longo dos anos. 

 

 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

A Farmácia Comunitária é um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de elevada 

diferenciação técnico-científica, que tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade9. Para que o 

farmacêutico possa prestar estes cuidados de saúde, necessita de instalações, equipamentos e fontes de informação 

apropriadas, ou seja, necessita que a farmácia possua as infraestruturas adequadas para o cumprimento das suas 

funções9. O espaço físico da FdC cumpre as orientações indicadas nas Boas Práticas Farmacêuticas para a 
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Farmácia Comunitária, Norma gerais sobre as instalações e equipamentos, aprovadas em 2009, pelo Conselho 

Nacional da Qualidade2. 

 

2.3.1. ESPAÇO EXTERIOR E INTERIOR  (Anexo I) 

A FdC encontra-se perfeitamente instalada ao nível da rua, local por onde se faz o acesso dos doentes, sem 

qualquer tipo de obstáculo a dificultar o acesso às instalações (exemplo: escadas e desníveis). Existe uma rampa 

à entrada, de forma a auxiliar a entrada a utentes com mobilidade reduzida. A FdC encontra-se identificada por 

uma placa com a inscrição “Farmácia” e um símbolo “cruz verde”, que se encontra iluminado durante a noite 

quando a FdC está de serviço. Existe ainda uma placa exterior com o nome da farmácia e da Diretora Técnica, 

bem como informação sobre o horário de funcionamento colocado de forma visível. Está também exposta, em 

zona visível, informação que assinala as farmácias do município em regime de serviço permanente e respetiva 

localização e/ou forma de contactar o farmacêutico responsável 3,9. 

A FdC dispõe de duas áreas distintas: uma área de atendimento ao público e uma área de acesso restrito aos 

funcionários da farmácia, salvo raras exceções em que os utentes poderão aceder a esta área, como, por exemplo, 

para a medição de parâmetros bioquímicos. A área de atendimento ao público dispõe de três balcões de 

atendimento. A ladear os balcões, e protegidos por expositores de vidro, encontram-se dispostos, em zonas bem 

definidas, os mais variados produtos, como Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), produtos 

de dermocosmética e capilares, higiene oral, dietéticos e multivitamínicos, aparelhos de medição da Pressão 

Arterial (PA), produtos de ortopedia, produtos para grávidas e recém-nascidos, entre outros. Nesta área são 

também armazenados alguns MSRM de marca, por ordem alfabética, sempre protegidos do acesso direto do 

utente. A área de acesso restrito consiste essencialmente numa área de armazenamento e de realização de 

atividades administrativas. Nesta área encontram-se armazenados os restantes MSRM de marca, seguidos pelos 

medicamentos genéricos. Aqui são também armazenados medicamentos que requerem condições especiais de 

conservação, nomeadamente temperatura compreendida entre os 2-8ºC, temperatura assegurada através da 

utilização de um frigorífico. 

 

2.3.2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA INFORMÁTICO  

O Diretor Técnico deve assegurar que a farmácia possui todo o equipamento necessário à sua atividade, que 

este está em bom estado de funcionamento e desempenha as funções requeridas, que tem um plano de manutenção 

aprovado e respeitado e, quando aplicável, um plano de calibração e de controlo de calibrações que demonstre o 

funcionamento adequado através da evidência do cumprimento dos critérios de aceitação definidos3,9. 

Os equipamentos necessários e que possibilitam o bom funcionamento da FdC incluem equipamento que 

permite a monitorização da temperatura e humidade, um frigorífico que permite o armazenamento de 

medicamentos a uma temperatura compreendida entre os 2-8ºC, um aparelho para medicação da PA e frequência 

cardíaca, um aparelho para medição do colesterol total e triglicerídeos, um aparelho para medição da glicémia, e 

demais equipamentos básicos necessários ao normal funcionamento de uma farmácia, como computadores, 

fotocopiadora, impressora, fax e telefones. Os vários computadores possuem o software informático Sifarma®, 

programa que possibilita a gestão diária de uma farmácia.  

 

2.3.3. FONTES DE INFORMAÇÃO 

O farmacêutico deve dispor de fontes de informação sobre medicamentos, devidamente atualizada, que 

contenham informação sobre indicações, contraindicações, interações medicamentosas, posologia e precauções 
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com a utilização de medicamentos3,9. Fontes consideradas de presença obrigatória, e que se encontram disponíveis 

na FdC, assim como muitas outras, são a Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico e Resumo das 

Características do Medicamento3,9. 

 

3. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

3.1. GRUPO DE COMPRAS  

Assim como em qualquer atividade comercial, a gestão em farmácia assume-se como fundamental, 

principalmente em tempos particularmente difíceis como os em que vivemos atualmente. Num meio em que 

tendencialmente prevalece uma visão comercial do setor farmacêutico, em detrimento de uma visão orientada 

para a saúde, gerir de forma correta uma farmácia nos dias de hoje revela-se um grande desafio. Há que conseguir 

conciliar a vertente comercial, que é fundamental para a sua sobrevivência, com a componente ética e de promoção 

da saúde, também de extrema importância. Assim, o farmacêutico cada vez mais desempenha também um papel 

de gestor, com necessidade de aprofundar conhecimento em áreas, em outros tempos dispensáveis, e adotar 

estratégias para aumentar a rentabilidade a garantir a sustentabilidade da farmácia10,11. 

Perante as dificuldades que se têm vindo a fazer sentir nos últimos tempos, as farmácias procuram agora 

utilizar todos os recursos que ainda têm à sua disposição. Um exemplo desses recursos é a constituição de grupos 

de compras. O que se tem verificado nos últimos anos é que algumas farmácias têm-se unido ao nível das compras 

para conseguirem melhores condições comerciais através da compra agregada10,11. Atualmente, a FdC integra o 

grupo de compras das Farmácias Holon, usufruindo de descontos em todos os produtos que integram o portfolio 

mensal. A estrutura central das Farmácias Holon é responsável por negociar e adquirir o portfolio junto dos 

laboratórios e posteriormente coloca os produtos em dois armazenistas, OCP e Udiffar, que os distribuiu com o 

respetivo desconto, por unidade, consoante as necessidades das farmácias pertencentes ao grupo. Isto representa 

uma grande vantagem da gestão de stocks, já que permite a compra de produtos à unidade, com o desconto 

máximo. 

Como desvantagem da integração de grupos de compras poderá estar o facto de as farmácias passarem a 

integrar políticas e objetivos comuns. No entanto, a sua independência mantém-se, uma vez que, na maioria dos 

casos e como se verifica na FdC, são os proprietários ou Direção Técnica da farmácia que continuam a fazer a 

sua gestão, mesmo após a adesão a esses grupos10,11. 

 

3.2. GESTÃO DE STOCKS E ELABORAÇÃO DE ENCOMENDAS 

A gestão de stocks é uma atividade técnico-administrativa que tem como principal objetivo auxiliar o 

planeamento e aquisição de medicamentos e produtos de saúde, com vista à manutenção dos níveis de stocks 

necessários para satisfazer a procura, evitar stocks excessivos ou rutura dos mesmos e diminuir desperdícios. De 

realçar que grandes quantidades de medicamentos em stock são sinónimo de “dinheiro empatado na prateleira”, 

pelo que, dada a situação económica que as farmácias em geral atravessam, o farmacêutico desempenha um papel 

fulcral e de grande responsabilidade na gestão de compras. Uma boa gestão dos stocks significa que a farmácia 

consegue satisfazer a procura, cobrir situações de flutuação sazonal e procura inesperada, ao mesmo tempo que 

impede o desperdício e caducidade do stock. 

A gestão do stock é auxiliada informaticamente pelo Sifarma®. De acordo com o consumo diário ou sazonal, 

na ficha de cada produto é possível definir um stock máximo e mínimo, passíveis de serem ajustados em qualquer 
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altura. Uma vez que o stock mínimo corresponde ao ponto de encomenda, quando este é atingido é gerada uma 

encomenda do produto. 

Paralelamente, e para assegurar uma correta gestão do stock, é necessário garantir que o stock real 

corresponde ao stock registado informaticamente. Estas discrepâncias podem dever-se a enganos na venda, erros 

na receção de encomendas, marcação errada dos produtos ou, em casos mais extremos, a furtos. Desta forma, são 

realizadas contagens físicas do stock periodicamente. 

As encomendas podem ser efetuadas aos armazenistas ou diretamente aos laboratórios. A encomenda aos 

armazenistas constitui a maioria das encomendas realizadas na FdC. Na FdC, os fornecedores diários são a Udifar, 

que efetua uma única entrega diária (ao início da manhã), e a OCP, com três entregas diárias (inicio da manha, 

início da tarde e fim da tarde). Existem ainda outros armazenistas, como a Alliance Healthcare e Cooprofar, aos 

quais se recorre apenas quando necessário. As encomendas podem ser efetuadas por telefone ou através do 

Sifarma®. No que diz respeito às encomendas efetuadas através do Sifarma® estas podem ser três tipos: manual, 

diária e instantânea. 

Na FdC são efetuadas três encomendas diárias (uma ao início da tarde e duas ao fim do dia de trabalho). 

Estas têm por base o stock existente na farmácia. À medida que se rececionam as encomendas e se dispensam 

produtos, o Sifarma® atualiza os stocks automaticamente. Quando o ponto de encomenda é atingido, estes 

produtos são enviados para uma proposta de encomenda, a qual é sujeita à análise do farmacêutico ou técnico de 

farmácia responsável. Estes podem adicionar ou retirar produtos da encomenda ou alterar as quantidades 

propostas. De seguida, a encomenda é aprovada e enviada ao fornecedor, via modem. 

As encomendas instantâneas são usadas para aqueles produtos com procura pontual e que não se encontram 

disponíveis na farmácia. Assim, seja através do Sifarma (encomenda para a Alliance Healthcare) ou através das 

plataformas criadas pelo OCP ou Udifar, tem-se acesso à disponibilidade do produto no momento e ao dia e hora 

da entrega. Esta é, geralmente, feita durante atendimento. As encomendas instantâneas efetuadas para a OCP e 

Udifar são mais frequentes, visto que estes são os principais distribuidores que trabalham com a FdC. 

Relativamente às encomendas manuais, estas são efetuadas geralmente após ser requerido pelo utente um 

produto sem rotação. De forma a garantir a disponibilidade do produto, é efetuado o contacto telefónico com o 

armazenista e efetuada a encomenda. Uma vez que esta não fica registada no sistema informático, é necessária 

proceder à sua criação e envio via papel. A encomenda fica assim disponível para receção no Sifarma®. 

Ao longo do estágio realizei diversas vezes encomendas manuais e observei a análise das encomendas 

diárias. Entrei também, em algumas situações, em contacto com os armazenistas quando me foi solicitado 

um produto sem rotação na farmácia. 

Adicionalmente podem ser efetuadas encomendas diretamente aos laboratórios, geralmente mediadas por 

um delegado de informação médica que visita a farmácia de forma periódica, sendo que é necessário adquirir uma 

grande quantidade do produto para usufruir do desconto. Na FdC estas encomendas não são efetuadas com grande 

frequência, uma vez que através do grupo de compras consegue-se usufruir de descontos diárias e à unidade, que 

não obrigam à compra de um grande número de unidades. Estas são efetuadas apenas em situações pontuais. 

 

3.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS E MARCAÇÃO DE PREÇOS 

As encomendas são entregues na FdC em contentores próprios e acompanhadas da respetiva fatura, em 

duplicado, ou guia de remessa, no caso de não terem sido faturadas. Os medicamentos que necessitam de 

condições especiais de armazenamento, nomeadamente os que requerem uma temperatura de armazenamento 
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entre os 2-8ºC, são enviados em contentores térmicos de fácil identificação. Por uma questão de garantia de 

qualidade, eficácia e segurança, os medicamentos de frio devem ser os primeiros a serem rececionados e 

armazenados, não devendo permanecer por um longo período de tempo nos contentores térmicos. Na fatura que 

acompanha os produtos constam a identificação do fornecedor, identificação da farmácia, número do documento 

e identificação dos produtos faturados: Código Nacional do Produto (CNP), designação do produto, quantidade 

encomendada e quantidade enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), Preço de Venda Autorizado, margem, 

desconto, Imposto sobre o Valor Acrescentado, Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor total de faturação. As 

faturas contendo medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e/ou benzodiazepinas são acompanhados por uma 

requisição específica que se encontra em duplicado.  

Para rececionar uma encomenda seleciona-se, no Sifarma®, a encomenda pretendida, identifica-se o número 

da fatura ou da guia de remessa, seguido do valor total faturado. De seguida, procede-se à leitura ótica do código 

de barras de todos os produtos. Para cada produto deve ser verificado o Prazo de Validade (PV), o PVF e 

estabelecido o PVP e margem dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC). Caso o produto apresente 

um PV inferior aquele disponível na farmácia, este deve ser atualizado no Sifarma®. No caso de um produto 

rececionado apresentar um PVP diferente do mesmo produto já existente na farmácia, deverá ser escoado primeiro 

o produto com o PVP mais antigo e só posteriormente deverá ser efetuada a atualização do PVP no sistema 

informático. Uma vez analisados todos os produtos, verifica-se se o número de embalagens rececionadas 

corresponde ao número de embalagens faturadas e se o total faturado é igual ao total gerado pelo Sifarma®. 

Depois de aprovada a receção da encomenda, o Sifarma® gera automaticamente a lista dos produtos em falta, 

sendo possível transferir estes mesmos produtos para outro armazenista, retirar das encomendas ou adicionar à 

encomenda diária. De acordo com a Lei n.º 25/2011, de 16 de junho, todos os medicamentos devem ter na sua 

rotulagem o PVP, seja através de impressão, etiqueta ou carimbo12. Assim, no final da receção, o Sifarma® efetua 

a impressão das etiquetas dos medicamentos ou dispositivos médicos sem PIC. Aquando da marcação de preços, 

deve-se ter em atenção alguns pormenores, como evitar trocar os produtos, não colocar a etiqueta na parte frontal 

do produto, por cima da escrita em braille ou a ocultar qualquer informação importante, como o PV e lote.  

A receção de encomendas foi a primeira atividade que realizei no âmbito deste estágio. Na minha 

opinião é uma atividade que se reveste de grande importância, uma vez que permite ter um primeiro 

contacto com os produtos existentes na farmácia. Só com o conhecimento dos produtos disponíveis será 

possível prestar um bom aconselhamento e indicação farmacêutica ao utente.  

 

3.4. ARMAZENAMENTO 

Após a receção das encomendas e conferência de todos os produtos, estes são armazenados no respetivo 

local. Uma correta política de armazenamento possibilita a racionalização do espaço disponível, permitindo um 

acesso fácil e rápido aos produtos, e garante a preservação de todas as propriedades físicas, químicas e 

farmacológicas. Para uma correta gestão e organização dos medicamentos e produtos farmacêuticos, na FdC estes 

são separados de acordo com a forma farmacêutica e armazenados por ordem alfabética do nome comercial ou da 

Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem e dimensão da embalagem e armazenados de acordo com o 

princípio First Expired, First Out (FEFO) e First In, First Out (FIFO). 

Para que o armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos seja eficaz e não ocorram alterações 

indesejáveis das suas características, devem ser tidas em conta algumas características de armazenamento como, 

por exemplo, a proteção da luz, a necessidade de refrigeração e o controlo da humidade. De acordo com o DL n.º 
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307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem dispor de um sistema de medição e registo de temperatura e 

humidade, que permita monitorizar a observância das adequadas condições de conservação dos medicamentos3. 

O controlo da temperatura e da humidade é efetuado através de equipamentos de monitorização dessas condições, 

denominados de termohigrómetros. Um deles localiza-se no interior do frigorífico e dois distribuídos pelas 

instalações da FdC, de forma a garantir que a temperatura e a humidade se encontram conformes em toda a 

farmácia. Uma vez por semana é efetuada a leitura destas condições de conservação. Os valores registados pelos 

aparelhos geram informaticamente um gráfico que permite detetar variações de temperatura (<25 ou <30ºC) ou 

da humidade (<60%) estabelecidas13,14. 

Ao longo do estágio procedi inúmeras vezes ao armazenamento de medicamentos que, tal como a 

receção de encomendas, permitiu familiarizar-me com os nomes dos medicamentos e a sua localização na 

farmácia. 

 

3.5. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

Para que um medicamento cumpra a sua ação terapêutica e não seja colocada em causa a sua segurança, 

devido a alterações da sua composição, é necessário que a sua integridade ao longo do tempo seja confirmada. 

Sendo assim, o PV é um dos parâmetros mais importantes a ser respeitado. 

O controlo do PV dos produtos é efetuado em dois momentos. O primeiro, já referido anteriormente, é 

efetuado diariamente aquando a receção de encomendas. O segundo momento de controlo ocorre mensalmente 

após a emissão de uma “Lista de Controlo de Prazos de Validade”, gerada pelo Sifarma®. Uma vez que os 

produtos têm que ser devolvidos aos armazenistas dois meses antes do fim do PV, nesta lista constam todos os 

produtos com PV a terminar nos 3 meses seguintes à sua emissão. Excecionalmente, os produtos veterinários e 

produtos para o controlo da diabetes (ex: tiras e lancetas) têm de ser devolvidos 5 meses antes do término do PV. 

Assim, no momento da receção da encomenda, estes produtos são registados com um PV três meses inferior ao 

PV impresso na cartonagem. Desta forma é possível gerir o stock destes produtos de forma mais eficiente e efetuar 

as devoluções com a devida antecedência. Posteriormente, o controlo propriamente dito é efetuado manualmente, 

através da recolha dos produtos e confirmação do PV. Em situações específicas os produtos poderão permanecer 

no stock da farmácia (ex: medicamentos de grande rotatividade e cuja utilização não iria ultrapassar o PV ou 

produtos que não são aceites para devolução, como produtos cosméticos ou produtos adquiridos a preço Holon). 

Nas restantes situações, os produtos são devolvidos aos armazenistas juntamente com a respetiva nota de 

devolução. Caso o PV referido na listagem de controlo não corresponde ao PV do produto existente em stock, é 

efetuada a correção do PV no Sifarma®.  

Durante o estágio participei ativamente no controlo dos prazos de validade através da receção diária 

das encomendas. Para além disso, efetuei de igual modo a verificação manual do PV dos produtos 

constantes na “Lista de Controlo de Prazos de Validade”, bem como a respetiva devolução, quando 

necessário. 

  

3.6. DEVOLUÇÕES 

As devoluções de medicamentos e outros produtos de saúde podem ser realizadas aos armazenistas ou 

diretamente aos laboratórios. Para além da expiração do PV, existem diversos outros motivos que podem levar à 

devolução de um produto. Entre estes motivos podem estar algumas anomalias detetadas durante a receção da 

encomenda (exemplo: embalagens danificadas, pedidos efetuados por engano ou produtos faturados que não 

foram encomendados), circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED ou circulares de recolha 
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voluntária emitida pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado. Quando alguma destas situações se 

verifica, o produto é colocado à parte e retirado do stock, através da realização de uma devolução. Para tal, o 

Sifarma® possui uma funcionalidade, denominada de “Gestão de Devoluções”, que permite a criação de notas de 

devolução. Nesta constam a identificação do distribuidor, a identificação do produto devolvido e respetiva 

quantidade, o motivo de devolução e a fatura de origem. A nota de devolução é impressa em 3 vias, sendo todas 

elas carimbadas, datadas e assinadas pelo farmacêutico ou técnico de farmácia responsável. A nota de devolução 

original e duplicada seguem com o responsável do armazenista que efetua a recolha do produto e a triplicada é 

carimbada pelo mesmo, ficando esta na farmácia a aguardar regularização. A regularização da devolução pode 

ocorrer através do envio de uma nota de crédito ou por troca do produto. Caso a devolução não seja aceite pelo 

fornecedor, o produto é reenviado para a farmácia. Em qualquer uma das situações, é necessário proceder à 

regularização da devolução no Sifarma®. 

Durante o estágio tive diversas vezes a oportunidade de proceder à elaboração e regularização de 

devoluções e de entender a sua dinâmica. 

 

4. PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

De acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias podem fornecer ao público os seguintes 

produtos: medicamentos; substâncias medicamentosas; medicamentos e produtos veterinários; medicamentos e 

produtos homeopáticos; produtos naturais; dispositivos médicos; suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial; produtos fitofarmacêuticos; produtos cosméticos e de higiene corporal; artigos de 

puericultura e produtos de conforto3. 

 

4.1. MEDICAMENTOS 

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, alterado pelos DL 182/2009 de 7 de agosto, 64/2010 de 

9 de junho, 106-A/2010 de 1 de outubro, 25/2011 de 16 de junho, 20/2013 de 14 de fevereiro, 128/2013 de 5 de 

setembro, e pelas leis n.º 62/2011 de 12 de dezembro, 11/2012 de 8 de março e  lei n.º 51/2014 de 25 de agosto, 

um medicamento é definido como “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser 

utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”12,15-23. Os 

medicamentos dispensados na farmácia podem ser categorizados em dois tipos: MSRM e MNSRM15. Os MSRM 

podem ainda ser classificados como medicamentos de receita médica renovável ou não renovável15. 

 

4.1.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  (a) 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; (b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a 

saúde, quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; (c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

seja indispensável aprofundar; (d) destinem-se a ser administrados por via parentérica15. 

Por estas razões, estes medicamentos apenas podem ser dispensados mediante a apresentação de prescrição 

médica válida. Em situações particulares, como utentes que frequentam habitualmente a FdC e cuja a 

farmacoterapia é conhecida, são por vezes efetuadas vendas suspensas de MSRM. Por ser uma farmácia 
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frequentada por utentes maioritatiamente com uma idade avançada e polimedicados, os MSRM mais dispensados 

são anti-hipertensores, antidiabéticos, antidislipidémicos e protetores gástricos. 

 

4.1.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Qualquer medicamento que não preencha uma das condições referidas para os MSRM pode ser classificado 

como MNSRM15. Apesar de ter estado em vigência durante pouco tempo, é na Portaria n.º 1100/2000, de 17 de 

novembro, que podemos encontrar, pela primeira vez, uma definição dedicada ao MNSRM: “… consideram-se 

medicamentos não sujeitos a receita médica as substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento das doenças, bem como outros produtos que, não sendo utilizados para aqueles fins, 

sejam tecnicamente considerados medicamentos, devendo relativamente a todos eles encontrar-se demonstrada 

uma relação risco/benefício, claramente favorável à sua utilização e cujo perfil de segurança se encontre bem 

estudado e seja aceitável no contexto da automedicação”24. Estes medicamentos têm que conter indicações 

terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de automedicação, incluídas no Despacho n.º 

17690/2007, de 23 de julho25. Estes medicamentos não são comparticipados, exceto nos casos previstos na 

legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos15. 

A dispensa deste tipo de medicamentos constitui um grande desafio no dia-a-dia da farmácia, uma vez que 

implica um grande conhecimento na área do diagnóstico de transtornos menores e dos produtos de saúde 

disponíveis, de forma efetuar a melhor indicação farmacêutica possível.  

Na FdC, a dispensa de MNSRM varia muito com a sazonalidade. Numa fase inicial do estágio, altura em 

que predominavam as gripes e constipações, eram muito dispensados antigripais, xaropes para a tosse, 

descongestionantes nasais e pastilhas para as dores de garganta. Com a chegada da primavera e do bom tempo, 

aumentou a dispensa de anti-histamínicos, antivíricos tópicos e MNSRM para tratamento de queimaduras solares. 

 

4.2. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

De acordo com DL n.º 148/2008, de 29 de julho, considera-se um 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”26. Embora alguns medicamentos de uso 

veterinário exijam receita médico-veterinária para a sua dispensa, estes não são comparticipados, pelo que o utente 

se encontra obrigado a pagar a totalidade. 

A FdC não dispõe de uma grande variedade de medicamentos de uso veterinário. Entre os produtos mais 

procurados encontram-se desparasitantes de uso externo (ex: Frontlline Combo®, Advantix®, Paravet®), 

desparasitantes internos (ex: Paravet® e Drontal®) e anticoncecionais (ex: Pilusoft®). Apesar da escassa 

formação na área, o farmacêutico deve ser capaz de orientar o utente na seleção do medicamento, tendo em conta 

a espécie, o peso e idade, e aconselhá-lo quanto à sua conservação e modo de administração.  

 

4.3. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICO 

Entende-se por medicamento homeopático “medicamento obtido 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”15. A homeopatia baseia-se na premissa de que semelhante cura semelhante, ou seja, no tratamento de 
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doenças por intermédio de substâncias com elevadas diluições, que provocarão no Homem saudável sintomas 

semelhantes aos da doença a tratar. Apesar do reduzido consenso entre os profissionais de saúde sobre a eficácia 

destes medicamentos, estes apresentam uma elevada tolerância e segurança. Na FdC existem poucos 

medicamentos homeopáticos disponíveis, fruto da escassez de procura, sendo que estes têm pouca rotação. 

 

4.4. PRODUTOS NATURAIS 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, entende-se por medicamento à base de plantas, “qualquer 

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, 

uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com 

uma ou mais preparações à base de plantas”15. Os produtos fitoterapêuticos são cada vez mais procurados pelos 

utentes, muitas vezes dada a falsa ideia de que são isentos de perigo por serem naturais. Contudo, estes produtos 

também possuem efeitos adversos, contraindicações e interações medicamentosas. Assim, o farmacêutico tem o 

dever de alertar os utentes para conceção errada desta ideia, esclarecendo todas as suas dúvidas, como se de 

qualquer outro medicamento se tratasse. Na FdC os produtos fitoterapêuticos mais procurados pelos utentes 

destinam-se ao tratamento da obstipação (exemplo: Pursennide® e HolonPlus Sene®), perturbações do sono (ex: 

Valdispert®) e tratamento e prevenção de infeções urinárias (ex: HolonProtect Uriflash® e HolonProtect 

Urifort®, respetivamente). 

Relativamente aos produtos naturais, a sua oferta é limitada na FdC, muito devido à falta de procura, mas 

também porque existem espaços destinados somente à sua venda, como boticárias e ervanárias. Para além disso, 

a sua eficácia, qualidade e segurança carecerem muitas vezes de evidência científica. 

 

4.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

De acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, entende-se por dispositivo médico “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, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, 

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

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico; controlo da conceção”27. Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III, tendo em 

conta a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do 

fabrico27. A classe de risco é determinada tendo em consideração os seguintes fatores: (1) duração do contacto 

com o corpo humano (temporário, curto prazo e longo prazo); (2) invisibilidade do corpo humano (invasivo, não 

invasivo); (3) anatomia afetada pela utilização (cérebro, coração, membros inferiores, etc); (4) riscos potenciais 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico27,28. 

Na FdC, os dispositivos médicos mais dispensados incluem seringas, tiras para controlo da glicémia, 

materiais de penso e compressas, material ortopédico (pulsos, tornozelos e joelhos elásticos) e testes de gravidez. 

 

4.6. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Entende-se por suplementos alimentares “géneros alimentícios que se destinam a complementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinados nutrientes ou outras substâncias com 
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efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinados, comercializados em forma doseada, ou seja, as formas 

de apresentação como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, 

ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser 

tomados em unidades medidas de quantidade reduzida”29. Estes não podem alegar propriedades de prevenção, 

tratamento ou cura de doenças humanas e seus sintomas e não podem apresentar atividade terapêutica29. Podem 

conter um leque bastante variado de substâncias nutrientes e outros ingredientes, designadamente vitaminas, 

minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e extratos de ervas. A panóplia de 

vitaminas e sais minerais que podem estar presentes nos suplementos alimentares, assim como a forma química 

em que se podem encontrar, estão presentes no Anexo I e no Anexo II do DL n.º 136/2003, de 28 de junho, 

alterado pelo DL n.º 296/2007, de 22 de agosto30,31. 

Da perceção que tive durante o estágio, pude verificar que estes produtos são requisitados regularmente, 

principalmente para situações de stress, fadiga, cansaço físico e intelectual. É importante que o farmacêutico 

esteja informado acerca das propriedades e benefícios destes produtos de saúde, de forma a aconselhar o utente 

da melhor forma e satisfazer as suas necessidades. Tal como acontece com os medicamentos à base de plantas, 

existe a conceção errada de que estes produtos são isentos de perigo. Assim, o farmacêutico desempenha um papel 

importante na consciencialização da população para o facto destes produtos apresentarem reações adversas, 

interações medicamentosas e contraindicações. É igualmente importante advertir os utentes para a importância de 

informar o seu médico sempre que estiverem a utilizar destes produtos de saúde.  

 

4.7. PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Entende-se por géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial “géneros alimentícios que, 

devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros 

alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a 

indicação de que correspondem a esse objetivo”32. Estes produtos destinam-se a: (a) pessoas cujo processo de 

assimilação ou cujo metabolismo se encontre perturbado; (b) pessoas que se encontram em condições fisiológicas 

especiais e que, por esse facto, podem retirar particulares benefícios da ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos; (c) lactentes ou crianças de tenra idade em bom estado de saúde32,33. Apesar 

de serem produtos com pouca saída, na FdC são essencialmente procurados leites e farinhas para lactentes e bebés. 

 

4.8. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENTE CORPORAL 

Entende-se por produto cosmético “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com 

as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou 

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

odores corporais”34. Existe uma grande diversidade de produtos de dermocosmética, com várias finalidades, pelo 

que o farmacêutico tem de ser capaz de diferenciar um problema estético de um outro que implique a consulta de 

um médico (acne severa, dermatites atópica e seborreica ou psoríase). Para além disso, dada a grande diversidade 

de produtos o farmacêutico deve estar munido de todo o conhecimento acerca dos vários produtos, de forma a ser 

capaz de prestar o melhor aconselhamento possível ao utente. 

 Durante o estágio, esta foi uma das áreas na qual me senti menos à vontade para prestar aconselhamento, 

muito devido à escassa formação na área. Contudo, com o decorrer do tempo, ao observar a venda destes produtos 

e após me terem sido ministradas algumas cessões de esclarecimento nesta área, adquiri um maior conhecimento, 
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que irá certamente ajudar-me a sentir-me mais segura no aconselhamento de produtos de cosmética. Os produtos 

que mais vendi inseriram-se predominantemente no grupo de higiene bucal, como pastas de dentes e colutórios, 

protetores solares e hidratantes.  

 

4.9. ARTIGOS DE PUERICULTURA E PRODUTOS DE CONFORTO 

Artigos de puericultura são produtos utilizados para facilitar o conforto e desenvolvimento do ser humano 

nos primeiros anos de vida. Na FdC, deste tipo de produtos, existem principalmente chupetas, brinquedos e tetinas. 

Não são, no entanto, produtos com grande saída, muito porque a maioria dos utentes da FdC são já idosos. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

A dispensa de medicamentos é a atividade central realizada numa farmácia comunitária. Esta consiste no ato 

profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos9. 

Independentemente de a dispensa ocorrer com ou sem prescrição médica, o farmacêutico desempenha um papel 

fundamental. A dispensa é o momento em que todos os nossos conhecimentos são postos à prova.  

Na cedência de MSRM, o farmacêutico deve avaliar a prescrição médica e a medicação a dispensar, com o 

objetivo de identificar/resolver Problemas Relacionados com os Medicamentos, protegendo o doente de possíveis 

Resultados Negativos associados à Medicação9. A qualidade deste serviço é fundamental para a adesão e o 

cumprimento da terapêutica. O farmacêutico deve ainda reforçar as instruções do prescritor e, se for caso disso, 

dar o aconselhamento adicional. Ao acentuar as instruções do prescritor, o farmacêutico reforça a adesão do 

paciente à terapêutica instituída. 

A crescente insatisfação com a forma impessoal e dispendiosa do sistema de cuidados de saúde, e um desejo 

de reduzir a dependência do médico, leva a um consumo cada vez maior de informação sobre saúde. Tal permite 

aos consumidores desempenhar um papel ativo na sua saúde e um maior controlo sobre a mesma. A população 

mundial está melhor educada e mais bem informada sobre alternativas de cuidados de saúde, em parte devido à 

televisão, internet e ao fluxo global de informação. Segundo o Despacho nº. 17690/2007, a automedicação é a 

utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde 

passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde25. Ao 

farmacêutico cabe informar, orientar e aconselhar sobre as opções disponíveis, informar sobre as condições de 

utilização, sobre as circunstâncias em que deve ser consultado o médico, bem como, proceder à dispensa do 

medicamento, e informar sistematicamente os pacientes dos riscos inerentes à automedicação35. As farmácias não 

são apenas locais onde são comprados e vendidos fármacos. Elas são também lugares onde é procurada 

informação e aconselhamento sobre os problemas de saúde e respetivo tratamento, economizando tempo, dinheiro 

e custos face à consulta médica. A acessibilidade e disponibilidade do farmacêutico, com proximidade e sem 

necessidade de marcação prévia, proporciona uma excelente oportunidade para aconselhar o melhor tratamento. 

Há um crescente reconhecimento na comunidade do papel relevante do farmacêutico no tratamento de doenças 

menores. A classe farmacêutica está dotada do conhecimento científico necessário para fornecer informação 

acerca de questões de saúde, ajudar o utente no reconhecimento e diagnóstico de transtornos menores e respetivo 

tratamento, ou, se for necessário, reencaminhar para o médico. 
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6. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

De acordo com o DL nº 176/2006 de 30 de agosto, entende-se por receita médica 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”15. Os MSRM requerem a apresentação de uma 

receita médica, não só para que sejam dispensados, mas também, se aplicável, para que haja direito à sua 

comparticipação15. 

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo 

estupefacientes e psicotrópicos, tem de ser efetuada por meios eletrónicos, conforme estabelecido pela Portaria nº 

224/2015, de 27 de julho36,37. Este tipo de prescrição é também aplicável a outros produtos, com ou sem 

comparticipação, nomeadamente dispositivos médicos, géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial (produtos dietéticos), fraldas, sacos de ostomia e outros. 

Até que seja possível a total desmaterialização da prescrição, coexistem duas formas de disponibilização da 

prescrição eletrónica36,37:  

Tabela 2 – Formas de disponibilização da prescrição eletrónica.  

Receita eletrónica 

desmaterializada 

ou Receita sem 

Papel 

A prescrição médica é acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, 

no momento de prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de 

medicamentos no sistema central de prescrições, a Base de Dados Nacional de 

Prescrições (BDNP). 

Receita eletrónica 

materializada 

(impressa) 

Em modo online, ou seja, no momento de prescrição, os softwares têm de validar e 

registar a receita de medicamentos na BDNP.  

É permitido que o software funcione em modo off-line, ou seja, que registe a 

informação da prescrição na BDNP posteriormente à sua emissão em papel. Nesta 

situação, as receitas são emitidas com uma numeração local, atribuída pelo software 

de prescrição. 

 

As prescrições eletrónicas materializadas podem ser renováveis, desde que contenham medicamentos 

destinados a tratamentos de longa duração38. Estas podem ter até 3 vias, devendo ser inscrita a menção da via 

respetiva: 1.ª via, 2.ª via, 3.ª via, sendo que cada uma apresenta uma validade de seis meses37.  Cada via da receita 

materializada tem um número de receita único, de acordo com as regras para a atribuição do número da receita. 

Receitas com medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média duração não são renováveis e apresentam 

uma validade de apenas 30 dias. O mesmo princípio se aplica às linhas de receita eletrónica desmaterializada: 

linha de receita normal são válidas pelo prazo de 30 dias seguidos, contados a partir da data da sua emissão, 

enquanto linhas de receita contendo medicamentos de tratamento prolongado têm uma validade de seis meses, 

contada a partir da data de emissão37.  

Excecionalmente e nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria nº 224/2015, de 27 de julho, a prescrição 

pode ser feita por via manual, com recurso a documentos pré-impressos36. A prescrição de medicamentos pode, 

excecionalmente, realizar -se por via manual nas seguintes situações: falência do sistema informático; inadaptação 

fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; 

prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês36. Não é permitida mais 

do que uma via da receita manual, ou seja, a receita renovável não pode ser emitida por via manual37.  

Atualmente, a prescrição deve ser efetuada por DCI da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação, quantidade e posologia e através de sistemas eletrónicos36. A prescrição pode, excecionalmente, 

incluir a denominação comercial do medicamento, marca ou indicação do nome do titular da autorização de 
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introdução no mercado, nas situações de: (a) Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não 

exista medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças; (b) Justificação 

técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito36.  

 

7. VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Independentemente do modo de disponibilização da prescrição eletrónica, a receita deverá conter a seguinte 

informação, a validar, para os casos de receita materializada e manual, antes de ser efetuada a dispensa37: 

Tabela 3 – Informação a validar na prescrição médica eletrónica antes de se efetuar a dispensa. 

Número da receita, identificação do prescritor e local de prescrição 

Dados do utente 

Nome e número do utente do SNS, número de beneficiário da entidade financeira 

responsável (sempre que aplicável) e regime especial de comparticipação de 

medicamentos, representado pelas letras “R” e “O” (se aplicável). 

Entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita 

Identificação do 

medicamento 

Prescrição por DCI: DCI ou nome da substância ativa; forma farmacêutica; dosagem; 

apresentação (dimensão da embalagem); Código Nacional para a Prescrição Eletrónica 

de Medicamentos (CNPEM), código representativo que agrupa os medicamentos por 

DCI, dosagem, forma farmacêutica e apresentação; posologia e número de embalagens. 

Prescrição por marca ou nome do titular da AIM: nome comercial do medicamento 

ou respetivo titular da AIM e código do medicamento representado em dígito e em 

código de barras (em vez do CNPEM). 

Justificações técnicas:  

Margem ou índice terapêutico estreito (exceção a) – Esta justificação está limitada ao 

conjunto de medicamentos previamente identificados pelo INFARMED. Neste caso, o 

farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta da receita; 

Reação adversa prévia (exceção b) – Esta justificação aplica-se às situações em que 

tenha havido reação adversa reportada ao INFARMED, isto é, a um determinado 

medicamento e a um doente em particular. Neste caso, o farmacêutico apenas pode 

dispensar o medicamento que consta da receita; 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias (exceção c) – O médico pode prescrever 

com indicação da marca ou nome do titular em tratamentos com duração estimada 

superior a 28 dias. Apesar da justificação, o utente pode optar por medicamentos 

similares ao prescrito, desde que sejam de preço inferior. 

Posologia e 

duração do 

tratamento 

O prescritor deve especificar a dose de medicamento, o intervalo de administração e 

duração do tratamento. 

Comparticipações 

especiais 

Deve ser sempre feita menção à sigla (“R”) e ao despacho que consagra o respetivo 

regime (se aplicável). 

Número de 

embalagens 

No caso de receita materializada ou por via manual, até quatro medicamentos ou 

produtos de saúde distintos, não podendo, em caso algum, o número total de embalagens 

prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, nem o total de 

quatro embalagens. 

No caso de receita desmaterializada, mas em linhas de prescrição distintas, produtos de 

saúde e medicamentos distintos, sendo que cada linha de prescrição só pode incluir um 

produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis, se se 

tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado. 

No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento por receita no 

caso de receita materializada, ou por linha de receita no caso de receita 

desmaterializada. 

Data da prescrição, validade da prescrição e assinatura do prescritor 
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Para que o farmacêutico posso aceitar uma receita manual e dispensar os medicamentos nela contidos, 

necessita de verificar os elementos identificados nos pontos anteriores e ainda verificar37: 

Tabela 4 - Informação adicional a validar na prescrição médica manual antes de se efetuar a dispensa. 

A aposição da vinheta, data e a assinatura do médico prescritor. 

Vinheta do local de prescrição (se aplicável). Se a prescrição se destinar a um doente pensionista 

abrangido pelo regime especial, deverá ser aposta a vinheta de cor verde de identificação da unidade de 

saúde. Nos consultórios e/ou médicos particulares, o local deverá estar igualmente identificado, através de 

carimbo ou inscrição manual (por exemplo, “Consultório - Particular”). 

Verificar se, no canto superior direito da receita, está assinalada a exceção legal. 

Não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a 

lápis, sendo motivos para a não comparticipação das receitas; 

Não é permitida mais do que uma via da receita manual, ou seja, a receita renovável não pode ser emitida 

por via manual. 
 

8. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

O  DL n.º48-A/2010, de 13 de Maio, alterado pelo  DL n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, prevê a 

possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual 

se aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes39-41. 

No Regime Geral de Comparticipação de Medicamentos, a comparticipação concretiza-se através de um 

sistema de escalões em que o Estado paga parte do preço do medicamento (Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, 

Escalão C – 37%, Escalão D – 15%), estando o escalão de comparticipação de cada medicamento predeterminado 

e dependente da sua classificação farmacoterapêutica (Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho)37,39,40,42. A 

organização do sistema é feita numa perspetiva em que os medicamentos destinados a patologias mais 

incapacitantes ou crónicas terão classificações que permitirão comparticipações mais elevadas43. Dependente do 

escalão pelo qual o medicamento é comparticipado, o utente, no ato de aquisição na farmácia, apenas paga o valor 

remanescente do preço do medicamento. 

Para além da comparticipação através do regime geral, há situações especiais, relacionadas com 

determinadas doenças ou medicamentos particulares em que se justifica a criação de um Regime Especial de 

Comparticipação de Medicamentos 39,40,41. Para os pensionistas abrangidos por este regime, representado pela 

letra “R” na prescrição médica, a comparticipação do Estado no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C 

e D é acrescida de 15%. Este regime aplica-se aos pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes 

a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios 

sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante, sem prejuízo do disposto no número seguinte37,40. A 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os pensionistas cujo rendimento não exceda o valor 

estabelecido no número anterior é de 100 % para o conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos preços de 

venda ao público correspondam a um dos cinco preços mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem, 

desde que iguais ou inferiores ao preço de referência desse grupo40. 

Algumas patologias são abrangidas por diplomas que regem comparticipações especiais no receituário. Para 

tal, o médico deverá fazer na receita referência explícita ao despacho, portaria ou DL em causa37,40. A 

comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou 

por grupos especiais de utentes é definida por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde 

e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam40. Por exemplo, os 

medicamentos referidos no anexo do Despacho n.º 1234/2007, de 29 de dezembro de 2016, e utilizados para o 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/09/18201/0000200005.pdf
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tratamento da doença de Alzheimer, são abrangidos por um regime especial de comparticipação, quando prescritos 

por um neurologista ou psiquiatra, sendo necessário a menção do Despacho nº 13020/2011, de 20 de setembro, 

na receita médica. 

Também se encontram abrangidos por um regime de comparticipação os produtos destinados ao 

autocontrolo da diabetes mellitus (85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas), 

medicamentos manipulados (30% do PVP), produtos dietéticos com carater terapêutico (100% do PVP) e 

câmaras expansoras (80% do PVP)40,44-47. 

Existem ainda sistemas de complementaridade na comparticipação, ou seja, casos em que o utente 

beneficia de uma comparticipação de duas entidades, sendo a prescrição médica submetida a dois organismos (ex: 

SAMS e SAVIDA). Nesta situação, é necessário tirar uma cópia da receita e do cartão de beneficiário do utente, 

verificando sempre a validade do mesmo. O verso da receita original é impresso com a informação para a entidade 

principal, enquanto o verso da receita fotocopiada é impresso com a informação correspondente à outra entidade, 

para que possam ser enviadas para as respetivas entidades. 

Há medicamentos que pelas suas características ou por se destinarem a patologias pouco graves não são 

suscetíveis de serem comparticipados, como é o caso dos medicamentos classificados como MNSRM37. 

 

9. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Após a dispensa de MSRM comparticipado é impresso no verso da receita o documento de faturação. Neste 

documento constam: identificação da farmácia, preço total da medicação, comparticipação do estado por 

medicamento, encargo do utente por medicamento, valor total da dispensa, data da dispensa, código CNP de cada 

medicamento e respetivo código de barras e um espaço reservado às declarações e assinatura do utente. 

Posteriormente à impressão e assinatura pelo doente, o farmacêutico deve ainda carimbar, assinar e datar o verso 

da receita. 

Na FdC, após todo este procedimento, as receitas são separadas e distribuídas por diferentes gavetas, de 

acordo com a entidade responsável pela comparticipação. Ao longo do mês, as receitas das diversas entidades vão 

sendo validadas e organizadas em lotes de 30 receitas. Caso seja detetada alguma inconformidade, a receita é 

corrigida, se possível. No último dia de cada mês realiza-se o fecho de lotes, recorrendo ao Sifarma ®. Após um 

lote estar completo é impresso o verbete de identificação de lote, que corresponde a um resumo do lote, que é 

devidamente carimbado, rubricado e anexado ao lote de receitas. Nos primeiros dias do mês, os lotes de receitas 

do mês anterior são organizados e faturados consoante o organismo de comparticipação. É impressa a relação do 

resumo de lotes e a fatura mensal. A relação de resumo de lotes é impressa em duplicado, para o receituário do 

SNS, e em quadruplicado para os restantes organismos que possuam acordos com a ANF, ficando apenas uma 

cópia de cada documento arquivada na farmácia. As faturas são sempre emitidas em quadruplicado, ficando uma 

das cópias na farmácia para posteriormente ser enviada para a contabilidade. Toda a documentação deve ser 

devidamente rubricada pelo farmacêutico e carimbada. Por fim, é emitido o documento resumo de todas as receitas 

aviadas nesse mês. 

Quando o organismo de faturação é o Sistema Nacional Saúde, as receitas e respetiva documentação são 

recolhidas, no dia 5 do mês seguinte, sendo enviadas para o Centro de Conferência de Faturas, na Maia. As receitas 

dos restantes organismos são enviadas por correio para a Associação Nacional das Farmácias até ao dia 10 do mês 

seguinte. 
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Caso tudo esteja em conformidade, a farmácia é reembolsada na totalidade. Caso seja detetado algum erro 

no receituário, é enviado um documento explicativo com o montante que é comparticipado, o montante que não 

é comparticipado e o motivo pelo qual o montante não é comparticipado. Uma vez que atualmente as receitas com 

erros não são devolvidas, as receitas não podem ser corrigidas, pelo que o montante não é reembolsado. Quando 

o documento explicativo da Administração Regional de Saúde Norte chega à farmácia, geralmente dois meses 

após o mês de faturação em questão, é emitida uma nota de crédito à Administração Regional de Saúde Norte no 

valor correspondente ao montante não comparticipado. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de participar diariamente no processo de conferência do 

receituário e organização dos lotes de receitas. Adicionalmente, participei também no processo de faturação 

mensal do receituário, sempre supervisionado pela farmacêutica responsável. 

 

10. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Geralmente associados à prática de crimes e ao consumo de drogas, os psicotrópicos e os estupefacientes 

(ex: morfina, fentanilo, buprenorfina) são também medicamentos utilizados na terapêutica de diversas doenças 48. 

São inúmeras as suas aplicações, sendo utilizados no tratamento de diversas doenças e em múltiplas aplicações 

nas mais variadas situações clínicas48. As doenças psiquiátricas, oncologia ou o uso de psicotrópicos e os 

estupefacientes como analgésicos ou antitússicos, são alguns exemplos da sua aplicabilidade terapêutica 48. Apesar 

das suas propriedades benéficas estas substâncias apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação, e até 

dependência, quer física quer psíquica 48. Uma vez que estes medicamentos estão associados a atos ilícitos, estes 

são também das substâncias mais controlados em todo o mundo, por parte das autoridades competentes  48. 

A distribuição de psicotrópicos e estupefacientes encontra-se sujeita à legislação em vigor (DL n.º 15/93, de 

22 de janeiro; Decreto Regulamentar N.º 61/94, de 12 de outubro (alterado pelo Decreto Regulamentar N.º 

28/2009, de 12 de outubro) e Portaria N.º 981/98, de 8 de junho)49-52.  

A dispensa de medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou 

psicotrópicos (contidas nas tabelas I e II do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) segue as mesmas regras dos restantes medicamentos49,50. No caso de 

prescrição materializada online, offline ou manual, estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente em 

receita do tipo RE (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo), devendo constar a referência 

a este tipo de receita. Na prescrição desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo LE (linha de prescrição de 

psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo), podendo coexistir com outros tipos de linhas37. 

O controlo destes medicamentos é efetuado em dois momentos. O primeiro momento ocorre aquando a 

receção das encomendas. A entrada de psicotrópicos e estupefacientes no stock da farmácia ocorre de forma 

idêntica aos restantes produtos adquiridos na farmácia. Todavia, a fatura da encomenda é acompanhada de uma 

requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, em duplicado. O duplicado é carimbado, assinado e 

datado pelo farmacêutico responsável e entregue ao fornecedor com uma periodicidade mensal. No caso de alguns 

fornecedores, as requisições são enviadas por email, ao invés de acompanhares a fatura diária. O original é 

arquivado na farmácia, devendo permanecer na mesma por um período mínimo de 3 anos. 

O segundo momento de controlo ocorre no momento da dispensa destes medicamentos. Aquando da 

dispensa no Sifarma® surge automaticamente um formulário com vários campos de preenchimento obrigatório: 

número da receita, identificação do médico prescritor, identificação do utente (nome e morada) e identificação do 

adquirente (nome, morada, n.º de identificação pessoal e idade). No caso da dispensa de medicamentos 
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pertencentes ao grupo dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é obrigatória a realização da dispensa 

através da apresentação do cartão de cidadão ou outro documento de identificação, tal como previsto na Portaria 

n.º 224/2015, de 27 de julho36. Uma vez terminada a venda, é-lhe atribuída um número sequencial de registo. 

Depois de impressos os dados no verso da receita, é também impresso um documento comprovativo da venda 

(registo de saída), que deve ser agrafado à fotocópia da receita no caso de ser receita manual ou eletrónica 

materializada, tendo que ficar estes arquivados na farmácia também durante três anos37. No caso da receita 

manual, além do procedimento anterior, deve ser também enviada uma cópia da receita para o INFARMED 37. 

De forma a controlar a circulação destes medicamentos é necessário o envio de um registo mensal das saídas 

e um balanço das entradas e das saídas anual, ao INFARMED. Para as benzodiazepinas deve apenas ser enviado, 

anualmente, um registo do balanço das entradas e saídas. Estes documentos devem, tal como os anteriores, ser 

mantidos em arquivo na farmácia durante três anos. Na FdC é efetuado o envio dos registos de saída dos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes mensalmente, até ao 8.º dia do mês seguinte, e, no final do ano, o 

registo do balanço anual para as benzodiazepinas e psicotrópicos, até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte. 

Semanalmente é efetuado o controlo dos stocks de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, através da 

comparação do stock informático e o stock real. 

Ao longo do estágio pude contactar com esta documentação diversas vezes e efetuar a dispensa destes 

medicamentos várias vezes, devido à existência do Centro de Atendimento a Toxicodependentes nas 

imediações da FdC. 

 

11. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, entende-se por medicamento manipulado “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”53. Esta 

portaria estabelece as normas relativas às boas práticas na preparação de medicamentos manipulados, nas 

farmácias comunitárias e nos serviços farmacêuticos hospitalares, garantindo assim a qualidade e segurança dos 

manipulados produzidos53. Na Deliberação Nº1500/2004, de 7 de dezembro, encontra-se a lista de equipamento 

mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos 

manipulados54. Por sua vez, a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, estabelece o cálculo do PVP dos medicamentos 

manipulados por parte das farmácias, sendo que este é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, 

no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem55. 

No que diz respeito à prescrição médica, no caso de prescrição materializada online ou offline e manual, 

estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente em receita do tipo MM (prescrição de medicamentos 

manipulados), devendo constar a referência a este tipo de receita; na prescrição desmaterializada, a linha de 

prescrição é do tipo LMM (linha de prescrição de medicamentos manipulados), podendo este tipo de linha 

coexistir com outros tipos37.  

O medicamento manipulado comparticipado deve ser prescrito mediante indicação na receita da substância 

ou substâncias ativas, respetiva concentração, excipiente ou excipientes aprovados e forma farmacêutica45. O 

Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro, descreve as condições necessárias para a comparticipação de 

medicamentos manipulados, sendo elas: "a inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual 

substância ativa na forma farmacêutica pretendida; existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos 

preparados industrialmente; e a necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências 

terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria"45. Neste mesmo despacho é 
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ainda aprovada a lista de medicamentos manipulados comparticipados, sendo a comparticipação de 30% do 

respetivo preço37,45. 

Apesar de não serem produzidos medicamentos manipulados na FdC, o processo relativo à preparação e 

registo e respetiva legislação foram-me devidamente explicados. 

 

12. SERVIÇOS ADICIONAIS PRESTADOS PELA FARMÁCIA DO CAMPO 

12.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

A farmácia comunitária é cada vez mais um local de cuidados de saúde primários e o farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde, tem uma responsabilidade acrescida na promoção da saúde e prevenção de doenças9. Assim 

sendo, e de forma despistar determinadas patologias ou efetuar o seguimento farmacoterapêutico do utente, a FdC 

disponibiliza outros cuidados de saúde aos seus utentes, nomeadamente a avaliação de parâmetros 

antropométricos, bioquímicos e fisiológicos. Idealmente, estas determinações deveriam ocorrer num apropriado 

para o efeito, ambiente esse que permitisse o máximo de privacidade e comodidade para o doente. Os serviços 

prestados são a determinação do peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), Perímetro Abdominal (PAb), PA, 

glicémia capilar, Colesterol Total (CT), triglicerídeos, teste de gravidez e teste da cotinina.  

Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar diversas vezes a medição destes parâmetros, 

prestando, sempre que necessário, o devido aconselhamento farmacêutico.  Procurei ter sempre um 

comportamento ativo na educação para a saúde dos utentes, alertando para a importância de adotar um estilo de 

vida saudável, de efetuar uma vigilância regular destes parâmetros e de cumprir a terapia medicamentosa instituída 

pelo médico, reencaminhando para o mesmo sempre que considerei necessário. Adicionalmente tive a 

oportunidade de realizar o teste da cotinina. A realização deste teste advém de um acordo existente entre as 

Farmácias Holon, a seguradora AdvanceCare e o Laboratório de Patologia Clínica Professor Parreira. O teste da 

cotinina é um teste rápido por imunoensaio que, através da saliva, dá indicação, em poucos minutos, da presença 

de quantidades elevadas de cotinina no fluído oral. A cotinina é um metabolito da nicotina e os seus níveis no 

organismo são diretamente proporcionais à exposição da pessoa a comportamento considerados de risco. De entre 

os comportamentos de risco temos o próprio ato de fumar ou o facto de a pessoa, no seu dia-a-dia, estar exposta 

a ambientes onde haja muito fumo de tabaco. 

 

12.2. VALORMED – RECOLHA DE MEDICAMENTOS 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso56. Esta tem por objetivo a implementação e gestão de um sistema 

integrado de gestão de resíduos de embalagens e medicamentos, concretamente, resíduos de medicamentos fora 

de prazo ou já não utilizados, materiais utilizados no seu acondicionamento e embalagem (cartonagens vazias, 

folhetos informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas, etc.), mesmo que contenham restos de medicamentos, 

e acessórios utilizados para facilitar a sua administração (colheres, copos, seringas doseadoras, conta gotas, 

cânulas)57. É fundamental sensibilizar os utentes para a problemática ambiental por detrás do despejo de 

medicamentos, incentivando-os a entregar os medicamentos que já não utilizam ou fora de prazo nas farmácias. 

 

12.3. FARMACOVIGILÂNCIA 

Entende-se por farmacovigilância “a atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em comercialização, 

permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos”9. Desde a incorporação dos 
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farmacêuticos no sistema de notificação de reações adversos de medicamentos, estes têm desempenhado um papel 

fundamental na monitorização de reações adversas, uma vez que estabelecem a ligação com o paciente antes, 

durante e após o tratamento58-60. Notificar uma suspeita de reação adversa a um medicamento é também um dever 

do farmacêutico comunitário. Este ponto de decisão, além de um ato profissional independente, é fundamental 

para a participação dos farmacêuticos na cadeia de produção de bem-estar60. A notificação é realizada na ficha de 

notificação própria, que após o respetivo preenchimento, é enviada para o Centro Nacional de Farmacovigilância 

do INFARMED, onde é analisada60. 

 

13. FORMAÇÕES E COLABORAÇÕES 

Tabela 5 – Formações atendidas ao longo do estágio. 

Data Formação Local Organização Duração 

05/04/2016 
Doenças Reumáticas: 

Conviver com a Artrite 

Edifício Porto Inova, 

Porto 

Plataforma Saúde em 

Diálogo  
2 horas 

06/04/2016 Gama Eucerin 
Crowne Plaza Hotel, 

Porto 
Eucerin 3 horas 

27/04/2016 
Medicina Preventiva e 

Suplementos Alimentares 

Hotel Holiday Inn, 

Vila Nova de Gaia 
Pharma Nord 7 horas 

12/05/2016 Gama Vichy 
Sala VIP Estádio do 

Dragão, Porto 
Vichy Laboratoire 4 horas 

23/05/2019 
Solares Anthelios e Gama La 

Roche Posay 

Hotel Ipanema Park, 

Porto 

La Roche Posay 

Laboratoire 

Dermatologique 

5 horas 

03/06/2016 
7ªs Jornadas Atlânticas em 

Cuidados Farmacêuticos 

Pousada do Porto – 

Freixo Palace Hotel 

Ordem dos 

Farmacêuticos 
9 horas 

06/06/2016 

Solares Avéne 2016  

Cuidados da Pele Atópica e 

Proteção Solar 

Pierre Fabre Dermo-

Cosmètique, 

S.Mamede Infesta 

Pierre Fabre Dermo-

Cosmètique 
7 horas 

18/06/2016 
Rastreio Cardiovascular 

Farmácia Dias 
Avintes Farmácia Dias 7 horas 

26/06/2016 Lamicreme 
Mercure Porto Gaia 

Hotel 
Medinfar 0,5 horas 

27/06/2016 
Avaliação do Risco 

Cardiovascular e glicémia 

Farmácia Holon 

Amial 
Farmácia Holon Amial 6 horas 

29/06/2016 Feira da Saúde 
Farmácia Holon 

Amial 
Farmácia Holon Amial 6 horas 

 

Os respetivos certificados disponibilizados até à data encontram-se disponíveis no Anexo II. 

 

PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS AO LONGO DO ESTÁGIO 

 

1. PROJETO – “TROQUE A SUA TENTAÇÃO… POR UMA PEÇA DE FRUTA” E 

INQUÉRITO “HÁBITOS TABÁGICOS” 

De acordo com as estimativas efetuadas no âmbito da iniciativa Global Burden of Disease, em 2010, o 

consumo de tabaco foi responsável, em Portugal, pela morte de cerca de 11 000 pessoas fumadoras ou ex-

fumadoras (aproximadamente 10,3% do total de óbitos verificados naquele ano)61. Segundo a mesma fonte, o 

consumo de tabaco em Portugal foi responsável por 2348 mortes por doenças respiratórias (19,9%), 4643 mortes 

por cancro (18,6%) e 3777 mortes por doenças do aparelho cardiovascular (11,2%)61. Cerca de 86% dos 
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fumadores portugueses dos 15 aos 64 anos declararam ter baixa motivação para parar de fumar. Para grande parte 

da população portuguesa, o tabagismo não é percecionado como um grave fator de risco para a saúde61. Estes 

factos confirmam ser imperativo continuar a investir na prevenção e controlo deste problema de saúde pública. 

 

1.1. CONSTITUINTES DO FUMO DO TABACO 

A origem mais comum do tabaco que é hoje utilizado são as folhas da Nicotiana tabacum. Depois de secas, 

estas são utilizadas nas diversas formas em que o tabaco é consumido. Para além da nicotina, o tabaco contém 

mais de 4000 substâncias, várias das quais com efeitos tóxicos e irritantes, como o monóxido de carbono, a 

acetona, o metano, o formaldeído e a amónia, outras com efeitos cancerígenos, como por exemplo os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as N-nitrosaminas, as aminas aromáticas, os aldeídos, diversos metais 

pesados e substâncias radioativas, como o polónio62,63. Muitas destas substâncias existem na folha do tabaco, 

outras resultam da absorção de substâncias existentes no solo ou no ar (exemplo: pesticidas e fungicidas) ou são 

produzidas durante o processo de cura e de armazenamento da folha 62,64. Por outro lado, a indústria do tabaco 

utiliza diversas substâncias, como o mentol, a baunilha, o conhaque e o cacau, com o intuito de humidificar o 

fumo, de o tornar menos irritante para as vias aéreas, ou de melhorar a sua aceitabilidade, em particular junto dos 

jovens. Alguns destes ingredientes poderão contribuir para potenciar o efeito aditivo da nicotina  62,65. 

A nicotina, uma amina terciária, é um alcalóide vegetal existente na planta e no fumo do tabaco64. Quando 

inalada através do cigarro, é transportada nas partículas do fumo para os pulmões, onde é rapidamente absorvida 

para a circulação venosa pulmonar66. A maior taxa de absorção ocorre no pulmão, e menores quantidades são 

absorvidas pela boca e nasofaringe. A administração da nicotina através do fumo do cigarro permite que esta seja 

absorvida sem passar pela circulação portal nem pela metabolização hepática, entre na grande circulação e chegue 

ao cérebro cerca de 7 a 19 segundos após a inalação66. Aí liga-se a Recetores Nicotínicos da Acetilcolina 

(nAChRs), subtipos α4, α2 e α7. Quando um agonista colinérgico se liga à porção externa do canal, este abre-se, 

permitindo a entrada de catiões para a célula, incluindo iões de sódio e cálcio, e o efluxo de potássio para o meio 

extracelular, promovendo a excitação neuronal e maior libertação de neurotransmissores66. A estimulação dos 

nAChRs pela nicotina resulta na libertação de uma variedade de neurotransmissores no cérebro, sendo o mais 

importante a dopamina66. Outros neurotransmissores, incluindo a norepinefrina, acetilcolina, serotonina, ácido γ-

aminobutírico, glutamato, e endorfinas, são também libertados, sendo responsáveis pelas sensações de prazer e 

recompensa e pelos comportamentos de autoadministração associados ao tabagismo66. A dependência resulta do 

reforço positivo conferido pela libertação dos neurotransmissores referidos e que se traduz no prazer de fumar, 

pela melhoria das funções cognitivas, pela gestão do stress e ainda pela regulação do peso e apetite67. Além do 

estímulo para a libertação de neurotransmissores, a nicotina inibe as enzimas monoamino-oxidases A e B. Assim, 

ocorre uma extensão dos efeitos dopaminérgicos como consequência da sua não degradação67. Para além disso, a 

nicotina causa aumento nas concentrações de noradrenalina e adrenalina circulantes, aumento na liberação de 

vasopressina, β-endorfina, hormona adrenocorticotrófico e cortisol67. É provável que estas hormonas contribuam 

para o efeito estimulante do sistema nervoso central. 

A síndrome de abstinência tem como sintomas bradicardia, desconforto gastrointestinal, aumento do apetite, 

ganho de peso, dificuldade de concentração, ansiedade, disforia, depressão e insónia67. Os nAChRs sofrem várias 

alterações estruturais, diretamente reguladas pela exposição à nicotina. Várias evidências indicam que a exposição 

aguda à nicotina conduz à rápida ativação dos nAChRs, seguida de dessensibilização durante algum tempo. Após 

a exposição crónica, esses recetores passariam de um estado de dessensibilização para um estado inativo. Numa 
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tentativa de o organismo retornar à homeostasia, ocorre um aumento do número de nAChRs. Dessa forma, os 

fumadores têm excesso destes recetores. No entanto, ao mesmo tempo, o ato de fumar mantém concentrações de 

nicotina suficientes para inativar parte desses recetores. Após um período de abstinência, a queda acentuada da 

concentração de nicotina faz com que os recetores inativos recuperem o estado ativo e, dessa forma, um número 

excessivo de recetores tornam-se responsivos. Como consequência, as vias colinérgicas tornam-se hiperexcitáveis 

à acetilcolina libertada fisiologicamente. Este fato contribui para os sinais e sintomas da abstinência67. Assim, o 

indivíduo fuma novamente para restaurar a concentração de nicotina e reiniciar o ciclo de dessensibilização/ 

inativação dos recetores67. Este fenómeno explica que alguns fumadores descrevam o primeiro cigarro do dia, 

após uma noite de abstinência tabágica, como o que provoca maior prazer. 

  

1.2. CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE DO FUMO DO TABACO 

Os primeiros estudos científicos que relacionam o consumo de tabaco com o aparecimento de cancro, 

remontam à década de 50 do século XX. Destes estudos, os realizados por Richard Doll e Bradford Hill foram 

determinantes para a compreensão dos efeitos na saúde relacionados com o consumo de tabaco e dos benefícios 

que podem ser obtidos com a cessação tabágica68,69. 

Atualmente, as consequências do consumo de tabaco estão bem estabelecidas para um elevado número de 

doenças, entre elas o cancro, doenças do aparelho respiratório, doenças cardiovasculares e efeitos na saúde 

reprodutiva (Anexo III)63. O consumo de tabaco contribui para a redução da longevidade. De acordo com os 

estudos de Doll e colaboradores, 50% dos fumadores que iniciam o consumo na adolescência e fumam ao longo 

da vida, morrem devido a uma doença provocada pelo tabaco, um quarto dos quais numa idade ainda jovem (35-

69 anos)70. O consumo de tabaco na infância e adolescência tem consequências imediatas. É lesivo para a 

maturação e função pulmonares, contribui para agravar a asma ou dificultar o seu controlo, bem como a 

sintomatologia respiratória (tosse e expetoração), diminui o rendimento físico e altera o perfil lipídico, 

designadamente pelo aumento do LDL71. Na mulher, o consumo de tabaco provoca: (1) diminuição da fertilidade; 

(2) menopausa precoce; (3) aparecimento de osteoporose; (4) aumenta o risco de doença cardiovascular 71,72. Na 

gravidez, o consumo regular de tabaco aumenta o risco de baixo peso ao nascer, prematuridade, descolamento da 

placenta e mortalidade perinatal. Há evidência de que possa também aumentar o risco de aborto espontâneo71,72. 

 

1.3. TRATAMENTO DO TABAGISMO 

O modelo proposto por Prochaska e DiClemente tem vindo a ser extensivamente utilizado adotado para o 

estudo do processo de mudança comportamental relativamente ao tabaco73. Este modelo considera a existência 

de cinco estadios no processo de mudança: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, aos 

quais se poderá seguir uma recaída ou a abstinência definitiva (Anexo IV). Apesar de nem sempre o processo de 

mudança evoluir de acordo com este modelo, a classificação do fumador num destes estadios permite avaliar se 

este pretende ou não deixar de fumar, permitindo assim adaptar o tipo de intervenção à fase de mudança74,75. 

 

1.3.1. INTERVENÇÃO NA PRÁTICA CLÍNICA 

Todos os profissionais de saúde têm a responsabilidade de promover a adoção de um estilo de vida saudável 

junto da população, em particular no que se refere à prevenção e tratamento do tabagismo. A forma mais eficaz 

de auxiliar os fumadores a deixar de fumar deve combinar o aconselhamento e suporte comportamental com a 

farmacoterapia. O acompanhamento prestado ao fumador em fase de mudança vai ser determinante para a 

probabilidade de êxito, prevenção e tratamento das75. 
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Na abordagem clínica do fumador podem distinguir-se dois tipos de intervenção: (1) uma intervenção breve, 

em que todos os contactos do paciente com o profissional de saúde são utilizados para se abordar o problema do 

tabagismo; (2) uma intervenção de apoio intensivo, que exige uma abordagem mais demorada75. 

Intervenção Breve 

Esta intervenção assenta numa abordagem de curta duração, no máximo 10 minutos, e contempla a avaliação 

do consumo de tabaco, da motivação para parar de fumar e de estratégias que poderão ser utilizadas para a 

mudança comportamental. Este tipo de intervenção prevê o cumprimento de cinco passos correspondendo à 

mnemónica dos “5A’s” (Anexo V)75-80. 

Numa primeira fase deverão ser abordados os hábitos tabágicos e a motivação para parar de fumar. No caso 

de estarmos perante um fumador motivado a parar nos trinta dias seguintes (fase de preparação), deve-se continuar 

a intervenção através da abordagem intensiva. Por outro lado, se o utente não manifesta vontade em parar de 

fumar, a intervenção deverá ser no sentido de despoletar/reforçar a motivação para o fazer. Deve ser mostrada 

empatia, utilizando perguntas abertas e uma atitude de escuta reflexiva, num processo interativo que crie as 

condições para que o fumador tome consciência não só das suas ambivalências, mas também das suas capacidades 

e necessidades para empreender a mudança. Esse reforço pode ser feito mediante uma abordagem estruturada em 

função dos chamados “5R’s” (Anexo VI)75-77. Outra situação frequente é a do fumador que deixou de fumar 

recentemente. Dada a grande tendência para a recaída, especialmente nos primeiros três meses, deve ser prestado 

um acompanhamento mais próximo, através da intervenção intensiva (Anexo VII)75. 

 

Intervenção Intensiva 

Este tipo de intervenção assenta numa abordagem programada, realizada longo de vários meses e consulta 

específica para o efeito, possibilitando uma maior interação entre o profissional de saúde e o paciente, e 

consequente aumento da taxa de sucesso da cessação tabágica 76-80.  

A intervenção intensiva inclui um conjunto de abordagens de natureza comportamental e farmacológica 

assentes numa compreensão global do fumador, do seu contexto pessoal, familiar e profissional, bem como das 

motivações e barreiras sentidas no processo76-80. Este tipo de intervenção encontra-se estruturado em 4 a 6 

consultas e 3 a 4 contactos telefónicos (Anexo VIII)75. 

A primeira consulta é geralmente mais demorada do que as restantes, sendo determinante para a continuidade 

do processo. Na primeira consulta deverão ser realizadas diversas tarefas que possibilitem conhecer o fumador: 

dados pessoais; história tabágica; hábitos alimentares; hábitos alcoólicos; outras dependências; avaliação dos 

graus de dependência e motivação75. A lista das principais tarefas a realizar na primeira consulta encontra-se 

descrita no Anexo XIX75. A avaliação do uso e dependência do cigarro abrange informação sobre o início do 

consumo, o tipo de tabaco consumido, o número de cigarros/dia, as tentativas anteriores para deixar de fumar 

(métodos utilizados, data da última tentativa, o tempo de duração, motivos de reinício e dificuldades sentidas)75. 

A avaliação do grau de dependência do tabaco é particularmente importante, já que tem influencia no tipo de 

intervenção75. O teste mais utilizado é o teste de Fagerström: quanto mais alto o score obtido, maior será o nível 

de dependência (Anexo X)81. Das seis questões efetuadas, o número de cigarros fumados por dia e o tempo 

decorrido entre o acordar e o primeiro cigarro parecem ser os indicadores de dependência mais importantes. Um 

fumador de 20 ou mais cigarros e que fume o seu primeiro cigarro 30 minutos após o acordar é considerado muito 

dependente. Para a avaliação da motivação recorre-se ao Teste de Richmond (Anexo XI)82. A motivação para 

parar de fumar resulta da conjugação de dois fatores: a importância atribuída à mudança de comportamento e a 

perceção sobre a capacidade para mudar (autoconfiança ou autoeficácia). 
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A segunda consulta, que deve ter uma duração prevista de 20-30 minutos, tem como objetivo discutir com 

o utente os resultados das avaliações realizadas na primeira consulta. Para além disso, este segundo momento 

destina-se ainda a relembrar o utente das potenciais recompensas da cessação tabágica e a reforçar a motivação. 

Se pertinente, deverá ser acordado com o fumador o plano terapêutico, com eventual prescrição farmacológica, e 

facultada toda a informação necessária para o correto uso do medicamento. Deverá ser perspetivado o “dia D” ou 

considerar a necessidade de um novo encontro75. 

No dia estipulado pelo utente como “Dia D” deverá ser realizado um contacto telefónico, com uma duração 

máxima de 5 minutos, a fim de confirmar a cessação tabágica, congratular o fumador por ter deixado de fumar, 

rever a adesão ao plano farmacológico e eventuais efeitos secundários, incentivar o compromisso assumido e 

encorajar o contacto com a equipa em caso de dúvidas/problemas75. 

As consultas e contactos telefónicos após o “Dia D” destinam-se à avaliação dos sintomas de privação, 

avaliação e registo dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos pertinentes, bem como dos parâmetros 

antropométricos, avaliação da eficácia e segurança da terapêutica farmacológica instituída, reforço da motivação 

do utente em manter a abstinência tabágica e fornecimento de toda a informação necessária75. 

 

1.4. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DO TABAGISMO 

Tal como acontece para outras doenças crónicas, o tabagismo necessita de uma abordagem multidisciplinar, 

onde a terapêutica farmacológica ocupa um lugar vital. A utilização de terapêuticas farmacológicas é fundamental, 

uma vez que a percentagem de sucesso de cessação tabágica aumenta83. O uso de medicação está indicado nas 

seguintes situações: (a) Fumadores de 10 ou mais cigarros por dia; (b) Consumo menor, com sintomas de privação 

intensos; (c) Fumar o primeiro cigarro nos primeiros 3 minutos após acordar; (d) Fumadores com score superior 

a cinco no teste de Fagerström; (e) Insucesso com a abordagem motivacional; (f) O desejo do fumador, salvo se 

contraindicado84.  

A terapêutica farmacológica usada na cessação tabágica pode ser classificada como de primeira e segunda 

linha85. São consideradas de primeira linha as Terapêuticas de Substituição da Nicotina (TSN), nas suas diversas 

formas farmacêuticas, a bupropiona e vareniclina. Consideram-se fármacos de segunda linha a nortriptilina e 

clonidina85. Os critérios de seleção da terapêutica farmacológica devem compreender os custos para o doente, o 

grau de adesão, o grau de dependência de nicotina medido pelo teste de Fagerström, as experiências anteriores, o 

sexo do fumador, fatores dentários, fatores dermatológicos e, ainda, fatores fisiopatológicos77,84. 

A TSN é a terapêutica farmacológica mais utilizada e segura para o tratamento da dependência da nicotina. 

Esta medicação pode ser dispensada na farmácia comunitária, sem necessidade de receita médica. Torna mais 

fácil a evicção tabágica, por substituir parcialmente a nicotina anteriormente obtida pelo consumo de tabaco, 

proporcionando os efeitos neurofarmacológicos mediados pela nicotina66,85. Existem diversas formulações 

farmacêuticas, com características farmacêuticas diferentes (gomas, pastilhas, sistemas transdérmicos, inalador 

bucal e spray nasal)77,85. Em Portugal estão disponíveis apenas as três primeiras formulações. 

A TSN atua nos recetores da acetilcolina e mimetiza os efeitos provocados pelo tabaco66. Acredita-se que 

esta medicação auxilia na cessação tabágica através de vários mecanismos de ação66. O principal consiste na 

redução dos sintomas de privação no fumador regular que pára de fumar66,86. A melhoria destes sintomas observa-

se com relativamente baixos níveis de nicotina. O segundo mecanismo benéfico é o reforço positivo, que é 

particularmente importante no alívio do stress66. O grau de reforço positivo está relacionado com a rapidez de 

absorção e o nível de pico de nicotina alcançado no sangue. O reforço positivo é mais relevante para formulações 
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de libertação rápida (exemplo: sprays) e em menor grau para as gomas, inalador e pastilhas66. Por outro lado, os 

adesivos de nicotina, que libertam nicotina de forma graduada e sustentada ao longo do dia, não oferecem reforço 

positivo66. O terceiro mecanismo de ação benéfico está relacionado com a capacidade da TSN dessensibilizar os 

recetores nicotínicos66. Esta dessensibilização resulta numa diminuição do efeito da nicotina proveniente do 

cigarro (exemplo: fumador que cede à tentação durante o tratamento com TSN). O cigarro torna-se menos atrativo 

e o fumador torna-se mais relutante a voltar a fumar66. 

A bupropiona foi o primeiro fármaco não nicotínico aprovado na cessação tabágica. Esteve comercializada 

como antidepressivo antes de começar a ser comercializada para a cessação tabágica. O modo de ação da 

bupropiona não é bem conhecido na cessação tabágica. Atua inibindo a recaptação da noradrenalina e da 

dopamina, aumentando os níveis extracelulares destas catecolaminas87-89. Assim, este fármaco reduz os sintomas 

de abstinência e o desejo compulsivo de fumar, podendo ajudar a limitar o aumento do peso associado ao 

abandono do tabaco. A bupropiona também possui alguma atividade de bloqueio dos recetores nicotínicos, o que 

pode contribuir para diminuir a vontade de continuar a fumar, após uma cedência ao tabaco durante o tratamento. 

A vareniclina é um agonista parcial específico do recetor α4β2 nicotínico. Como agonista parcial tem 

características de agonistas e antagonistas. Como agonista é capaz de estimular os recetores nicotínicos e reduzir 

a urgência em fumar, os sintomas de abstinência e a sensação de satisfação associada ao fumo de cigarro. Por 

outro lado, a função antagonista atenua os efeitos de reforço da nicotina e, portanto, a sensação de satisfação 

associada ao fumo do cigarro90-93. Os ensaios clínicos têm demonstrado que a vareniclina é superior à bupropiona 

na promoção da cessação tabágica, e a administração prolongada de vareniclina mostrou reduzir a recidiva nos 

fumadores abstinentes 12 meses após o início da terapia91,93. 

Usado como medicamento de 2.ª linha na cessação tabágica, a nortriptilina consiste num antidepressivo 

tricíclico, que bloqueia a captação de serotonina e da noradrenalina nas terminações nervosas pré-sinápticas. A 

clonidina é um agonista α2-adrenérgico que tem sido usado para tratamento da hipertensão e para a redução dos 

sintomas de privação decorrentes do uso do álcool e opiáceos. Pode também ser útil para diminuir a síndrome de 

abstinência do tabaco76,77.  

Apesar de ainda não haver recomendações precisas sobre a utilização da terapêutica combinada, sabe-se que 

a associação de fármacos pode contribuir para a obtenção de benefícios terapêuticos acrescidos. Esta combinação 

pode incluir 2 tipos de formulações terapêuticas de TSN, associados ou não à bupropiona76,94,95. A terapêutica 

combinada de substitutos de nicotina consiste na associação de dois tipos de substitutos com diferente velocidade 

de libertação de nicotina. Uma das formulações vai libertar lentamente a substância, mantendo os níveis no sangue 

mais estáveis, e a outra, de libertação mais rápida, vai proporcionar picos de nicotinémia nos momentos de 

necessidade imperiosa de fumar75. A primeira tem uma dose programada e a segunda é doseada pelo fumador, de 

acordo com as suas necessidades75. 

1.5. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA 

Todos os anos, no dia 31 de maio, celebra-se o Dia Mundial Sem Tabaco. Para celebrar a data e incentivar 

a comunidade a largar o consumo de tabaco, a FdC decidiu promover uma campanha contra o tabagismo, 

campanha essa intitulada de “Troque a sua tentação … por uma peça de fruta”. Durante o dia 31 de maio, os 

utentes fumadores da FdC foram sensibilizados para a adoção de um estilo de vida saudável e para a cessação 

tabágica, através da troca simbólica de um cigarro por uma peça de fruta. Em simultâneo, foram efetuadas 

intervenções breves a estes mesmo utentes e distribuídos panfletos informativos, de forma a reforçar a motivação 
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para a cessação tabágica. De forma a conhecer os hábitos tabágicos da população que frequenta a FdC, foi também 

aplicado um inquérito a utentes fumadores e não fumadores. 

 

1.5.1.  OBJETIVOS 

 Conhecer os hábitos tabágicos da população que frequenta a FdC; 

 Intervir junto dos fumadores de forma a aumentar a motivação para a cessação tabágica e disponibilizar ajuda 

para os utentes fumadores com a motivação necessária para a evicção deste hábito; 

 Promover a educação para a saúde, através da promoção de um estilo de vida saudável; 

 Disponibilizar algumas ferramentas na FdC para iniciar um serviço farmacêutico de cessação tabágica; 

 Fidelizar os utentes da farmácia e captar novos utentes; 

 Aumentar, de modo direto, a rentabilidade da farmácia. 

 

1.5.2. METODOLOGIA 

1. Elaboração de um cartaz de publicitação da atividade (Anexo XII); 

2. Elaboração de dois inquéritos sobre hábitos tabágicos: inquérito para utentes fumadores (Anexo XIII) e 

inquérito para utentes não fumadores (Anexo XIV); 

3. Elaboração de dois panfletos para fornecer aos utentes: panfleto “15 Passos para Deixar de Fumar” (Anexo 

XV) e “Benefícios, Riscos e Resistências da Cessação Tabágica” (Anexo XVI). 

4. Comunicação à equipa da farmácia para recrutar ativamente utentes para a iniciativa a decorrer no dia 31 de 

maio de 2016; 

5. Conceção de um pequeno espaço destinado à exposição do material necessário para a realização da atividade 

(Anexo XVII); 

6. Realização da atividade: 

a. Realização de uma breve explicação acerca da atividade e do seu enquadramento no Dia Mundial Sem 

Tabaco; 

b. Incentivo dos utentes fumadores e não fumadores a preencher o inquérito acerca dos seus hábitos 

tabágicos: 

i. Recolha de dados pessoais: nome, contacto, idade, grau de escolaridade; 

ii. Recolha de informação acerca dos hábitos tabágicos; 

iii. Realização dos testes de Richmond e Fagerström;  

iv. Preenchimento do quadro de registo; 

c. No caso dos utentes fumadores, incentivo à participação na troca do cigarro por uma peça de fruta; 

d. Incentivar a cessação tabágica nos utentes fumadores e reforçar a motivação para a mesma; 

e. Fornecimento dos panfletos, consoante a perceção da necessidade pelo profissional de saúde; 

1.5.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Durante o dia 31 de maio foram efetuadas 7 trocas de cigarros por uma peça de fruta. Durante uma breve 

conversa com os utentes, foi reforçada a motivação para a cessação tabágica, alertando para os benefícios da 

mesma, malefícios do consumo do tabaco e como ultrapassar as resistências que se opõem ao fim deste habito. 

Para além disso, foram fornecidas algumas dicas aos utentes para auxiliar a cessação deste hábito. De forma a 

manter esta informação sempre presente e facilmente acessível, foram fornecidos dois panfletos aos utentes, sobre 

estes mesmos assuntos. De realçar o caso de um utente que, graças à intervenção efetuada nesse dia, decidiu que 
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ia deixar de fumar. Devido à presença de diabetes e uma patologia cardíaca prévia, decidimos que, antes de iniciar 

qualquer terapia farmacológica, o melhor seria falar com o médico cardiologista que acompanhava o utente. 

Assim, após consulta com o cardiologista e confirmação por parte deste que a TSN em nada iria interferir com o 

controlo das patologias pré-existentes, o utente iniciou o seu programa de cessação tabágica. 

Os resultados dos 40 inquéritos recolhidos encontram-se disponíveis no Anexo XVIII. Contrariamente às 

minhas expetativas, de uma amostra de 40 inquéritos recolhidos, apenas 16 utentes (40%) afirmaram ser 

fumadores, ao passo que 24 utentes (60%) afirmaram não serem fumadores. Embora a percentagem de fumadores 

esteja a diminuir na Europa, ainda é muito comum entre indivíduos com pouca escolaridade96-98. Historicamente, 

o tabagismo era um hábito maioritariamente de homens, mas nos anos mais recentes as mulheres alcançaram ou 

até ultrapassaram o nível de tabagismo dos homens em várias regiões99. Apesar da pequena amostra considerada, 

foi possível observar uma maior presença deste hábito nos utentes do sexo masculino do que do sexo feminino 

(41% dos utentes do sexo masculino são fumadores, contra 39% das utentes do sexo feminino) (Anexo XIX). Da 

mesma forma, é possível observar uma maior percentagem de fumadores entre utentes com menor grau de 

escolaridade (Anexo XIX). 44% dos utentes fumadores possuem um grau de escolaridade inferior ou igual ao 6.º 

ano, contra 33% dos não fumadores. Do mesmo modo, 38% dos utentes não fumadores possuem um grau de 

escolaridade superior ao ensino secundário, contra 31% dos fumadores. 

Relativamente aos utentes não fumadores, 9 (37%) afirmaram já terem sido fumadores, sendo que todos os 

utentes referiram questões de saúde e qualidade de vida como a principal razão para terem abandonado este hábito. 

A idade da adolescência, entre os 10-17 anos, surge como a principal impulsionadora para a aquisição deste 

hábito. Os principais motivos destacados pelos utentes fumadores para acender um cigarro foram o café e estados 

de ansiedade. A maioria dos utentes, 14 (87%) dos 16 utentes fumadores revelou já ter tentado deixar de fumar, 

sendo que apenas um utente referiu ter recorrido a ajuda farmacológica, ao passo que os restantes 13 utentes 

fumadores não recorreram a qualquer tipo de ajuda farmacológica ou de um profissional de saúde. A ansiedade e 

nervosismo sentidos com a cessação tabágica surgem como as principais causas para o insucesso das recorrentes 

tentativas. Relativamente à avaliação do grau de dependência do tabaco (teste de Fagerström), foi possível 

verificar que 8 (50%) dos 16 utentes fumadores apresentam um grau de dependência médio (Anexo XX), sendo 

que o facto de o primeiro cigarro ser o mais difícil de eliminar e o curto espaço de tempo decorrido entre o acordar 

e o consumo do primeiro cigarro são as principais determinantes para este nível de dependência. Houve 

inclusivamente um utente que revelou um elevado grau de dependência do tabaco. Relativamente ao grau de 

motivação para a cessação tabágica (teste de Richmond), foi possível verificar que 11 (69%) dos 16 utentes 

fumadores apresentavam um grau de motivação fraco para a cessação tabágica (Anexo XXI).  

Os resultados obtidos nos testes de Fagerström e Richmond, bem como a errada perceção da ausência de 

problemas de saúde associados ao consumo do tabaco reforçam a importância da intervenção dos profissionais de 

saúde da FdC junto da sua população. Do mesmo modo a elevada taxa de insucesso na cessação tabágica, 

associado ao elevado número de tentativas sem qualquer auxílio de profissionais de saúde, constitui uma ótima 

janela de oportunidade para a intervenção farmacêutica. Dos fumadores que tentam deixar de fumar, sem qualquer 

ajuda, apenas 3 a 7% conseguem a abstinência a longo prazo, podendo a taxa de sucesso aumentar para 15-30% 

se apoiados por intervenções clínicas eficazes, associadas ou não à farmacoterapia75. Sendo as farmácias os 

estabelecimentos de saúde mais frequentados pela população, os farmacêuticos desempenham um papel de 

responsabilidade acrescida na abordagem à cessação tabágica. Estes encontram-se, sem dúvida, numa posição 

estratégica de educadores para a saúde com um elevado potencial de impacto social. Seja em campanhas públicas 
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ou na assistência a um paciente específico, o farmacêutico deve sempre desencorajar o hábito de fumar em todas 

as faixas etárias e educar sobre os riscos do tabaco para a saúde. Deve ainda orientar os adultos fumadores que 

têm filhos para evitar fumar na presença de crianças, para protegê-las dos efeitos prejudiciais do fumo. Ao 

identificar pacientes fumadores que desejam deixar de fumar, o farmacêutico deve incentivá-los enfatizando os 

riscos do fumo para a saúde e os benefícios da cessação do mesmo. Este profissional desempenha igualmente um 

papel importante no seguimento farmacoterapêutico do doente. A envolvência do mesmo em ações de 

sensibilização sobre os malefícios do tabaco, não só na farmácia, mas também noutros locais públicos é, sem 

dúvida, um fator acrescentado para a saúde dos portugueses. 

 

2. PROJETO – AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de morte em todo o Mundo. Anualmente, 

morrem mais pessoas no Mundo devido a DCV do que devido a qualquer outra causa100. Estima-se que 17,5 

milhões de pessoas em todo o Mundo tenham morrido, em 2012, devido a DVC, o que representa 31% das mortes 

globais 100. Em Portugal, as tendências decrescentes descritas em anos anteriores mantêm toda a sua atualidade101. 

Salienta-se que pela primeira vez, representam um valor inferior a 30% (Anexo XXII) 101.  

 

2.1. FISIOPATOLOGIA DA ATEROSCLEROSE 

As DCV, na sua maioria, têm uma base aterosclerótica, cujo processo de desenvolvimento é complexo e está 

associado a múltiplos fatores de risco. A aterosclerose é uma doença crónica da parede arterial e uma das 

principais causas de morte e perda de anos de vida produtiva em todo o mundo. É uma doença de carácter 

progressivo, caracterizada por disfunção endotelial, inflamação da parede vascular e acumulação de lípidos e 

elementos fibrosos nas artérias de grande calibre, que pode levar a um evento agudo por obstrução da circulação 

sanguínea no interior das artérias afetadas102. 

Uma artéria normal é constituída por três camadas (Anexo XXIII). Os passos iniciais da aterosclerose 

incluem a adesão de leucócitos. As células endoteliais arteriais, que normalmente resistem à fixação destas células 

que fluem na corrente sanguínea, expressam moléculas de adesão que capturam os monócitos à sua superfície 

quando submetidas a estimulas irritativos, como a dislipidémia ou mediadores pró-inflamatórios. Modificações 

paralelas na permeabilidade endotelial e composição da matriz extracelular promovem a entrada e retenção de 

partículas de lipoproteína de baixa densidade contendo colesterol (cholesterol-containing Low Density 

Lipoprotein, c-LDL) na parede arterial. Mediadores de quimiotaxia dirigem a migração dos monócitos aderidos 

para a túnica íntima. Os monócitos recrutados expressam à superfície moléculas de adesão que permitem o uptake 

de partículas LDL modificadas, tais como LDL oxidadas. Posteriormente, estes diferenciam-se em macrófagos 

mononucleares que fagocitam as partículas oxidadas, formando as células espumosas (Anexo XXIV, a). A 

formação das placas de ateroma também envolve o recrutamento de células musculares lisas da túnica média para 

a túnica íntima, que aí proliferam em resposta a mediadores e produzem macromoléculas da matriz extracelular, 

incluindo colagénio, elastina e proteoglicanos, que formam uma capa fibrosa que recobre as células espumosas 

(Anexo XXIV, b). As placas de ateroma geralmente causam manifestações clínicas, produzindo estenose que 

levam à isquemia tecidual, ou por provocar trombos que podem interromper o fluxo de sangue no local ou por 

embolia nas artérias distais. Paradoxalmente, as complicações trombóticas nem sempre ocorrem nos locais de 

maior estreitamento arterial. Em vez disso, surgem frequentemente trombos após a rutura física da placa de 

ateroma, geralmente uma rutura da capa fibrosa que expõe o material pró-coagulante do núcleo da placa de 

ateroma a proteínas de coagulação no sangue, provocando a trombose (Anexo XXIV, c). As células inflamatórias 
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podem acelerar a rutura da placa, através da produção de enzimas colagenolíticas que podem degradar o colagénio, 

e através da geração de mediadores que provocam a morte das células musculares lisas, a fonte de colagénio 

arterial. Assim, as células inflamatórias que se infiltram interagem com as células arteriais do músculo liso, 

promovendo a formação da lesão e complicações102. 

 

2.2. RISCO CARDIOVASCULAR 

Todas as guidelines atuais sobre a prevenção de DCV recomendam a avaliação do Risco Cardiovascular 

(RCV)103. A escala Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE), que utiliza dados de 12 estudos de coorte 

europeus envolvendo 205178 pessoas e foi criada com o objetivo de suplementar as lacunas e substituir a escala 

de Framingham no continente europeu, é o instrumento utilizado para a estratificação do RCV na Europa e, mais 

concretamente, em Portugal, de acordo com a Norma n.º 005/2013 da Direção Geral de Saúde104,105. Esta escala 

avalia o risco de um indivíduo sofrer um evento aterosclerótico fatal em 10 anos104. Existem duas tabelas SCORE 

para serem aplicadas em países de alto risco (Anexo XXV) e em países de baixo risco (Anexo XXVI), estando 

Portugal incluído nos países de baixo risco103,105.  

As vantagens e limitações do sistema SCORE encontram-se descritas no Anexo XXVII. Uma destas 

limitações é estar direcionado para indivíduos com mais de 40 anos103. Para os mais jovens (<40 anos) estabelece-

se o risco relativo (Anexo XXVIII), que representa o número de vezes em que a estimativa de ocorrência de DCV 

fatal é mais elevada que noutro indivíduo da mesma idade, mas com um risco global baixo. Assim, uma pessoa 

na parte superior da caixa do lado direito, com múltiplos fatores de RCV, tem um risco que é 12 vezes maior do 

que uma pessoa no canto inferior esquerdo com níveis normais de fatores de risco103. Isso pode ser útil ao 

aconselhar um jovem com um baixo risco absoluto, mas um elevado risco relativo e uma grande necessidade de 

mudança de estilos de vida103. Outro problema está relacionado com as pessoas de maior idade. Em algumas 

categorias etárias, a grande maioria das pessoas, especialmente dos homens, terá um risco de sofrer um evento 

cardiovascular fatal superior a 5-10%, baseando-se apenas na idade e sexo, mesmo quando outros fatores de risco 

cardiovascular são baixos103.  

De modo a avaliar o RCV de uma pessoa a 10 anos, deve procurar-se a tabela relativa ao sexo, hábitos 

tabágicos e idade. Dentro da tabela, deve-se encontrar a célula que mais se aproxime da Pressão Arterial Sistólica 

(PAS) e CT da pessoa. As estimativas de risco necessitarão de um ajuste para cima à medida que a pessoa se 

aproxima de uma nova categoria etária. A versão eletrônica do SCORE, foi modificado para ter em conta o 

colesterol transportado nas lipoproteínas de elevada densidade (cholesterol-containing High Density Lipoprotein, 

c-HDL) sendo, por isso, mais preciso103. O risco SCORE encontra-se estratificado em quatro categorias diferentes 

de risco: RCV muito alto, alto, moderado e baixo (Anexo XXIX), havendo determinadas condicionantes de saúde 

que conferem automaticamente um RCM muito elevado, estando estes automaticamente qualificados para um 

controlo intensivo de todos os fatores de risco 103,105. Em geral, os indivíduos com um risco de mortalidade por 

DCV ≥ 5% estão qualificados para receber aconselhamento intensivo, e podem beneficiar com um tratamento 

medicamentoso. Com níveis de risco > 10%, o tratamento medicamentoso é frequentemente necessário103.  

 

2.3. FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR  

O controlo dos fatores de risco é a melhor forma de prevenir as DCV. Um fator de risco é uma condição que 

aumenta a probabilidade de sofrer uma DCV. Os fatores de risco podem ser divididos em duas categorias: fatores 

de risco não modificáveis (idade, sexo, etnia, genética e história familiar) e fatores de risco modificáveis (HTA, 

DM, dislipidémia, hábitos tabágicos, hábitos alimentares, obesidade, atividade física e sedentarismo) 103,106. 
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Uma vez que a intervenção na FdC se debruçou sobre os fatores de risco modificáveis, o seu impacto e 

aplicação de medidas preventivas, apenas estes fatores de risco serão abordados. 

 

2.3.1. FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS 

A obesidade está a tornar-se numa epidemia mundial107. Segundo a OMS, a obesidade é uma doença em 

que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde108. Na Europa, um 

estudo com quase 360.000 participantes de nove países Europeus mostrou que a obesidade em geral e a 

adiposidade abdominal estão ambas associadas a um aumento do risco de morte109. 

O IMC tem sido utilizado extensivamente para definir categorias de peso corporal (Anexo XXX)110. Um 

IMC crescente está altamente associado com o RCV103. Os efeitos cardiovasculares adversos associados ao 

aumento do peso corporal são: aumento da resistência à insulina, aumento da PA, aumento da inflamação 

sistémica e estado pró-trombótico, albuminúria, dislipidémia (aumento do CT, c-LDL, triglicerídeos, 

apoliporoteína B, diminuição do c-HDL e apolipoproteína AI), anomalias cardiovasculares e cerebrovasculares 

(disfunção endotelial, insuficiência cardíaca, doença coronária, fibrilação auricular, AV, disfunção sistólica e 

diastólica, aumento da atividade simpática)103. 

Contudo, foi colocada a hipótese de a distribuição regional do tecido adiposo ser mais importante para a 

determinação do RCV que o peso corporal103. É agora claro que o tecido adiposo visceral é metabolicamente ativo 

e capaz de sintetizar e libertar uma variedade importante de compostos peptídeos e não-peptídeos para a 

circulação, que podem desempenhar um papel na homeostase cardiovascular111. Os limites da OMS para o PAb 

são os mais amplamente aceites na Europa (Anexo XXXI)112. Alguns estudos prospetivos encontraram evidência 

de uma associação mais forte entre as medições do PAb e a DCV, do que com o IMC e a DCV em mulheres, mas 

não em homens113,114.  

A maioria do colesterol plasmático é normalmente transportado nas LDL e, para um amplo intervalo de 

concentrações de colesterol, existe uma associação positiva forte entre o CT, o c-LDL e o risco de DCV115. A 

evidência de que reduzindo o c-LDL plasmático se reduz o risco de DCV é inequívoca116. Uma meta-análise 

mostrou que uma redução do c-LDL de aproximadamente 38,7 mg/dl está associada a uma redução 

correspondente de 20-25% na mortalidade por DCV e no enfarte do miocárdio não fatal. Ensaios mais recentes 

confirmaram que a redução do c-LDL para valores <70 mg/ dL está associada ao mais baixo risco de eventos 

recorrentes de DCV117. Assim, o valor alvo de c-LDL para indivíduos de muito alto risco deve ser <70 mg/dL ou 

uma redução ≥ 50% em relação ao valor basal de c-LDL. Em geral, o nível sérico de CT deve ser < 190 mg/dl, e 

o c-LDL deve ser < 115 mg/dl (Anexo XXXII)103,118.   

A hipertrigliceridémia é um fator de RCV independente e significativo, mas parece que a associação não 

é tão forte como para a hipercolesterolemia119. Atualmente, triglicéridos em jejum > 150 mg/dl continuam a ser 

considerados como um marcador de RCV aumentado. Existe evidência de que os triglicéridos pós-prandiais 

podem predizer ainda melhor o RCV, no entanto, devido à falta de estandardização, a medição dos triglicéridos 

pós-prandiais não é recomendada103,120. 

Baixas concentrações de c-HDL estão independentemente associadas a um maior RCV121. A combinação 

de triglicéridos moderadamente elevados e baixas concentrações de c-HDL é muito comum em doentes com DM 

tipo 2, obesidade abdominal, resistência à insulina e sedentários103. Este perfil lipídico é também caracterizado 

pela presença de partículas LDL aterogénicas. Um c-HDL < 40 mg/dl em homens e < 45 mg/dl em mulheres pode 

ser considerado marcador de RCV aumentado103.  
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A classificação do metabolismo da glicose baseia-se em critérios definidos pela OMS (Anexo XXXIII)122. 

A DM é uma doença metabólica caracterizada comumente pelo aumento anormal da glicémia provocada pela 

falta de insulina, absoluta ou relativa, resultante de defeitos na sua secreção, na ação da insulina ou de ambos123. 

A DM é atualmente considerado uma pandemia124. Estima-se que em 2025 a prevalência da DM alcance os 5,4%, 

o que equivale a aproximadamente 300 milhões de diabéticos124. É considerado um problema de saúde pública 

devido à alta morbidade e mortalidade relacionadas com as suas complicações e que incrementam 

significativamente os custos para o sistema de saúde do país103,125. Entre estas, a DCV merece destaque porque é 

a principal causa de morte entre indivíduos diabéticos103. Qualquer uma das classes definidas para o metabolismo 

da glicose demonstrou estar associada a aumento do RCV126. Relativamente à tolerância diminuída à glucose e a 

anomalia da glicémia em jejum, estas são tidas como fatores de risco da DM, assim como para DCV123,127. A DM, 

por maioria de razões e evidências, é um fator de risco independente de todas as formas de DCV. Com efeito, o 

risco relativo de desenvolver DCV é 2 a 4 vezes maior nos diabéticos em comparação com os indivíduos com 

normal tolerância à glucose128. A DM além de, isoladamente, aumentar o RCV também amplia o efeito de outros 

fatores de risco, tais como da hipercolesterolemia, da HTA, do tabagismo e do excesso de peso ou obesidade129. 

O tabagismo é a causa conhecida de um grande número de doenças e é responsável por 50% de todas as 

mortes evitáveis em fumadores, metade destas devido a DCV, estando associado a um risco aumentado de todos 

os tipos de DCV. De acordo com as estimativas do risco SCORE, o RCV fatal a 10 anos é aproximadamente o 

dobro em fumadores130,131. A evidência aponta para o risco de DCV se aproximar do risco dos nunca-fumadores 

entre 10 a 15 anos, sem, contudo, chegar exatamente ao mesmo nível132. O tabagismo é nocivo, independente da 

maneira como é fumado. A evidência acumulada demonstra que até o fumo passivo aumenta o risco de DCV133,134. 

Um não fumador que viva com um cônjuge fumador tem um risco de DCV 30% superior133.  

Embora os mecanismos exatos através dos quais o tabagismo aumenta o risco de doença aterosclerótica não 

estejam completamente compreendidos, é claro que o tabaco aumenta tanto o desenvolvimento da aterosclerose, 

como a ocorrência de fenómenos trombóticos. Os mecanismos têm vindo a ser elucidados por estudos que 

apontam para o efeito do tabaco sobre a função endotelial135,136, processos oxidativos137, função plaquetária138, 

fibrinólise, inflamação139-143 e modificação dos lípidos e função vaso motora103.  

Os benefícios da cessação tabágica têm sido extensivamente relatados144,145. A cessação tabágica deve ser 

encorajada em todos os fumadores. Não existe limite de idade para os benefícios da cessação tabágica103.  

A atividade física regular e a prática de exercício aeróbico estão relacionadas com um risco reduzido de 

DCV em indivíduos saudáveis146-148, indivíduos com fatores de risco coronário149 e doentes cardíacos150,151. Um 

estilo de vida sedentário é um dos principais fatores de risco para a DCV152. A atividade física e a prática de 

exercício aeróbico são assim sugeridas pelas recomendações como uma medida não farmacológica muito 

importante na prevenção de DCV103. Entre os benefícios da atividade física aeróbica destaca-se: (1) a exigência 

mais reduzida de oxigénio pelo miocárdio para o mesmo nível de trabalho efetuado, reduzindo a probabilidade de 

isquemia do miocárdio153, (2) a perfusão do miocárdio pode ser melhorada, devido a um aumento do diâmetro 

interno das principais artérias coronárias, um aumento da microcirculação e uma melhoria da função 

endotelial154,155, (3) efeitos antitrombóticos, que podem reduzir o risco de oclusão das artérias coronárias e um 

aumento da capacidade trombolítica156, (4) efeito positivo em muitos dos fatores de risco bem estabelecidos para 

a DCV, prevenindo ou adiando o desenvolvimento da HTA em indivíduos normotensos e reduzindo a PA em 

doentes hipertensos, aumentando os níveis de colesterol HDL, ajudando a controlar o peso corporal, e reduzindo 

o risco de desenvolvimento de DM não-insulino-dependente157. 
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A quantidade de atividade física de intensidade moderada ou prática de exercício aeróbico capaz de 

proporcionar uma redução na mortalidade por todas as causas e cardiovascular varia entre as 2,5-5 

horas/semana147-149,157. A atividade física/exercício aeróbico deve ser distribuída pela maioria dos dias da semana, 

devendo cada período de exercício ter a duração de, pelo menos, 10 minutos103. Atividades comuns do dia-a-dia 

como andar rápida e vigorosamente, subir escadas, trabalhos domésticos e jardinagem, são também considerados 

atividade física103. 

É sabido que os hábitos dietéticos influenciam o RCV, quer por um efeito sobre os fatores de risco como o 

CT, PA, peso corporal e DM, quer por um efeito independente desses fatores de risco. É claro que as modificações 

dietéticas deveriam ser a base para a prevenção de DCV. Algumas alterações na dieta refletem-se em alterações 

favoráveis em fatores de risco mensuráveis, como a PA e os níveis de colesterol. Contudo, deve ser lembrado que 

os hábitos dietéticos que não mostram o seu efeito nos níveis de PA ou lípidos séricos podem também fazer uma 

contribuição importante para a prevenção da DCV. O desafio para os próximos anos será a aplicação das 

recomendações nutritivas a dietas que sejam atrativas para as pessoas e encontrar maneiras para fazer as pessoas 

modificarem os seus hábitos dietéticos (a longo prazo)103. O comportamento alimentar em Portugal, nas últimas 

décadas, tem-se alterado. Ainda assim, os padrões alimentares da população têm-se caracterizado por um excesso 

de consumo de gorduras, de sal e de açúcar, um elevado aporte calórico e uma reduzida ingestão de frutos, legumes 

e vegetais, ou seja, comportamentos que uma alimentação inteligente e equilibrada, não comporta. 

A taxa de prevalência da HTA em Portugal situa-se nos 26,9%158. O diagnóstico de HTA define-se, em 

avaliação de consultório, como a elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da PAS igual 

ou superior a 140 mmHg e/ou da PAD igual ou superior a 90 mmHg (Anexo XXXIV)103,159. Em vários estudos 

epidemiológicos, a HTA foi identificada como um fator de risco de DCV160,161. Os indivíduos com HTA têm 

habitualmente outros fatores de risco para a DCV e lesões de órgãos alvo. Uma vez que os fatores de risco podem 

interagir, o risco global dos doentes hipertensos é elevado embora o aumento da PA possa ser apenas ligeiro ou 

moderado103. A decisão de iniciar tratamento farmacológico depende não só do nível de PA mas também do RCV. 

Todos os doentes com medições de PA repetidas que demonstrem HTA de grau 2 ou 3 são candidatos a 

tratamento. Um grande número de ensaios controlados demonstrou que em doentes com esses valores de PA, a 

redução da PA diminui a morbilidade e mortalidade por DCV independentemente do seu nível de risco global. A 

evidência deste benefício em doentes com HTA de grau 1 é escassa103. As intervenções no estilo de vida podem 

ser suficientes para doentes com PA ligeiramente elevada, e devem ser sempre aconselhadas em doentes a efetuar 

terapêutica antihipertensora uma vez que pode levar à diminuição da dose desses mesmos medicamentos 

necessária para atingir o controlo da PA. Como a adesão a mudanças do estilo de vida a longo prazo pode ser 

fraca, o seu reforço é necessário em associação às medições da PA103. 

 

 INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA 

A realização de uma Avaliação do Risco Cardiovascular (ARCV) prende-se com a necessidade de identificar 

utentes com fatores de risco cardiovascular. Este reconhecimento de necessidades possibilitará uma eficaz 

dinamização dos serviços e aconselhamento de produtos disponibilizados pela farmácia. Nestas circunstâncias, e 

de forma a assinalar a comemoração do mês de maio como mês do coração, as Farmácias Holon promoveram a 

realização de uma ARCV. 

 

2.4.1. OBJETIVOS 

 Detetar precocemente fatores de risco cardiovascular; 
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 Promover a saúde da população, através do auxílio no controlo de fatores de risco cardiovascular; 

 Promover a educação para a saúde; 

 Fidelizar os utentes da farmácia e captar novos utentes; 

 Aumentar, de modo direto, o aconselhamento de produtos Holon e parceiros; 

 Aumentar a notoriedade da marca Holon. 

 

2.4.2. METODOLOGIA 

1. Seleção da população alvo: identificação de utentes com fatores de risco cardiovascular; 

2. Comunicação à equipa da farmácia para recrutar ativamente utentes para o rastreio; 

3. Marcação dos utentes para o rastreio na folha de marcações criada para o efeito, com a duração de 20 minutos 

para cada utente; 

4. Realização da ARCV: 

a. Realização de um questionário (Anexo XXXV): 

i. Recolha de dados pessoais: nome, contacto, data de nascimento (idade), género; 

ii. Recolha de dados antropométricos, fisiológicos e bioquímicos: altura, peso, IMC, PAb, PA e 

perfil lipídico (CT, c-LDL, c-HDL, triglicerídeos); 

iii. Recolha de informação clínica e de hábitos de vida (historial clínico e pessoal e familiar relevante, 

hábitos tabágicos, tipo de atividade física e hábitos alimentares); 

iv. Cálculo do RCV; 

b. Aconselhamento: recomendações farmacêuticas e nutricionais, e encaminhamento para o médico sempre 

que necessário; 

c. Entrega do cartão de utente preenchido com os parâmetros avaliados no rastreio; 

d. Entrega de um documento com algumas orientações sobre a Dieta Mediterrânica, como exemplo de um 

padrão alimentar saudável (Anexo XXXVI); 

e. Preenchimento do quadro de registo de dados e outcomes. 

2.4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A compilação dos resultados obtidos encontra-se disponível no Anexo XXXVII. Este rastreio contou com 

a participação de 15 utentes. Tal como referido anteriormente no presente relatório, os utentes habituais da FdC 

são, na sua maioria, utentes já com uma idade avançada. Dos 15 participantes, 9 (60%) apresentam uma idade 

superior a 65 anos. Consequentemente, a determinação do RCV através da utilização das tabelas SCORE não foi 

possível nestes utentes, uma vez que, fruto da idade, estes apresentam um RCV elevado (≥ 5%), mesmo quando 

outros fatores não estão presentes. 

Em relação ao IMC é possível verificar que 9 (67%) dos 15 participantes apresentam um peso superior ao 

recomendável, havendo inclusivamente 2 utentes em estado classificado já como obesidade (Anexos XXXVIII). 

Relativamente ao PAb, das 14 utentes do sexo feminino, 12 (86%) apresentavam um PAb superior ao 

recomendado (Anexos XXXIX). Relativamente ao único utente do sexo masculino que participou neste RCV, 

este apresentava de igual modo um PAb superior ao recomendado. 

Seis (40%) dos 15 utentes inquiridos já tinham sido diagnosticadas por um médico com HTA. Destes 6 

utentes, 3 apresentavam valores de PA fora do intervalo de valores considerado normal. Quando questionadas 

acerca da toma da medicação, uma das utentes referiu que à hora da ARCV ainda não tinha tomado a medicação 

para controlo da HTA. Referiu ainda que toma sempre a medicação de acordo com a indicação do médico e que 
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nas medições regulares que efetua, a PA encontra-se sempre dentro de valores normais. As duas outras utentes, 

cuja HTA não se encontrava controlada, foram incentivadas a adotar um estilo de vida saudável, a seguir o regime 

terapêutico instituído pelo médico e a efetuarem a medição da PA com regularidade de forma a avaliar a evolução 

da mesma. Duas outras utentes apresentavam valores de PA concordantes com HTA grau I, sem, no entanto, lhes 

terem sido diagnosticado HTA em momento algum. Estas foram incentivadas a adotar um estilo de vida saudável 

e a fazer uma nova medição da PA no espaço de uma semana. Caso os valores se confirmasses deviam dirigir-se 

a um médico. 

Dez (67%) dos 15 inquiridos já tinham sido diagnosticadas por um médico com Hipercolesterolémia, 

sendo que apenas 5 apresentavam valores de CT dentro do intervalo considerado normal. Aos restantes cinco, as 

orientações dadas foram semelhantes às referidas anteriormente, nomeadamente a adesão à terapêutica e prática 

de um estilo de vida saudável, reencaminhando para o médico sempre que consideramos necessário. De realçar 

um caso em particular de uma utente que havia já sido diagnosticada com hipercolesterolémia e que tinha já feito 

terapia com sinvastatina. Com o consentimento do médico, e devido ao aumento dos valores séricos de 

transaminases, este regime terapêutico foi suspenso. Nenhuma outra medicação foi instituída, por o médico 

considerar que os riscos superavam os benefícios. Tendo em conta a história clínica da doente, foi sugerida a toma 

do suplemento alimentar Arterin® (Omega Pharma), um suplemento de arroz vermelho, constituído por 10 mg 

de monacolina K, uma estatina natural, que está associado a uma menor incidência de efeitos adversos162. Foi 

explicado à doente como deveria tomar o suplemento e esta foi aconselhada a informar o médico da toma deste 

mesmo suplemento e a controlar novamente este parâmetro bioquímico dois meses após o início da toma.  

Apenas 3 (20%) dos 15 utentes referiram terem sido diagnosticados com DM. Uma vez que o diagnóstico 

prévio da DM confere automaticamente um RCV muito elevado, aos utentes 1, 6 e 8 foi automaticamente atribuído 

um RCV muito elevado devido à presença desta patologia. Para além disso, os utentes 6 e 8 já tinham sido 

diagnosticados com um episódio cardiovascular anterior, o que também lhes confere automaticamente um risco 

muito elevado. 

Através da análise dos resultados é possível observar uma forte componente familiar (Anexo XL). 

Inclusivamente, 3 utentes afirmam ter antecedentes com 2 das 3 patologias, e outros 3 utentes afirmam ter 

antecedentes familiares com as 3 patologias. Apesar do elevado número de respostas Não Sei/Não Respondo é 

possível observar uma grande prevalência da história familiar como fator de risco. Dada a faixa etária maioritária 

dos participantes, certamente que familiares diretos como os pais viveram numa altura em que ainda não havia 

uma consciencialização como atualmente para o RCV. As visitas ao médico também não seriam tão regulares 

como são na atualidade. Tudo isto contribui poderá contribuir para o subdiagnóstico. 

Contrariamente às minhas expetativas, apenas 2 (14%) participantes apresentavam o consumo de tabaco 

como um fator de risco. Relativamente à atividade física e sedentarismo, é possível observar que estamos perante 

uma amostra de utentes onde prevalecem comportamentos sedentários, em detrimento da prática regular de 

exercício físico. Todos os utentes foram incitados à prática diária de exercício, bem como aconselhados acerca da 

adoção de uma dieta saudável, como forma de ajudar a diminuir/eliminar outros fatores de risco. Esta indicações 

dadas foram também fornecidas em suporte de papel. 

Tendo em conta que o principal objetivo desta atividade passava por avaliar o RCV dos participantes, através 

da análise dos dados disponíveis no Anexo XLI, é possível concluir que estamos na presença de um grupo de 

pessoas com um RCV predominantemente elevado a muito elevado. Como foi referido anteriormente, dada a 

elevada faixa etária da maioria dos participantes, aos utentes com mais de 65 anos foi atribuído automaticamente 
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um RCV absoluto superior a 5%, exceção de 3 utentes que, devido à presença de DCV prévia e/ou DM, foi 

atribuído um RCV muito elevado. 

Tendo em conta os objetivos do LDL-c que se devem atingir em função do RCV, apenas 5 (42%) dos 12 

utentes a quem foi possível determinar este parâmetro bioquímico apresentavam este parâmetro dentro do valor 

objetivo (Anexo XLII). Aos restantes utentes foi facultada informação nutricional, de forma a tentar atingir o 

objetivo. De realçar que não foi efetuada a medição deste parâmetro antropométrico a 3 utentes. Num dos utentes, 

o aparelho não calculou devido ao valor elevado de triglicerídeos. Quanto aos outros dois utentes, apesar de só 

ter sido medido o CT, estes foram na mesma incluídos no rastreio para determinação do RCV. 

Como foi possível observar através dos resultados do inquérito aplicado na ARCV, existe uma elevada 

prevalência de fatores de risco modificáveis junto dos utentes da FdC. É, portanto, sobre estes que os profissionais 

de saúde da FdC devem investir os seus esforços no sentido de detetar precocemente estes fatores de risco e 

prevenir DCV. Os farmacêuticos comunitários, enquanto profissionais de saúde mais próximos da população, 

devem participar ativamente na promoção da saúde e prevenção de DCV, colocando a sua perícia técnica e 

científica ao serviço da população em geral e dos doentes em particular. No âmbito das DCV, os farmacêuticos 

comunitários devem dirigir a sua intervenção para a identificação de indivíduos em risco, quer para a deteção 

precoce de fatores de risco, quer ainda para o acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes com terapêutica 

instituída. De uma forma mais detalhada, a intervenção do farmacêutico deve envolver a educação para a saúde, 

a dispensa de medicamentos e aconselhamento dos utentes, visando a adequada utilização dos medicamentos e o 

seu uso racional e contribuindo para que sejam alcançados os resultados clínicos desejados, e também a realização 

de atos, como a medição da PA, perfil lipídico, glicémia, IMA, PAb, entre outros. Através destes serviços, os 

farmacêuticos comunitários identificam indivíduos não diagnosticados, contribuindo para a deteção precoce de 

fatores de RCV e apoiam os utentes na monitorização das terapêuticas instituídas, permitindo uma avaliação 

contínua das mesmas. E sempre que se justifique, os utentes serão referenciados para outros profissionais de 

saúde. 

 

3. PROJETO – “PELA SAÚDE DA SUA PELE TROQUE O SEU PROTETOR SOLAR 

ANTIGO POR UM NOVO” E CONCURSO DE DESENHO INFANTIL 

3.1. A PELE 

Os queratinócitos, para além de criarem uma barreira física altamente eficaz, também acumulam melanina, 

cuja função é, entre outras, bloquear a penetração da Radiação Ultravioleta (RUV) na pele. Apesar da melanina 

poder ser encontrada em abundância nos queratinócitos epidérmicos, não é fabricado nestas células. Ao invés, a 

síntese de melanina está restringida aos melanócitos. Na verdade, os melanócitos podem ser encontrados tanto na 

derme, como na epiderme 163-166. Os melanócitos encontram-se geralmente posicionados na camada basal, acima 

da membrana basal (Anexo XLIII). Através de extensões dendríticas, os melanócitos podem estar em contacto 

com até cinquenta queratinócitos vizinhos164,167. A melanina produzida nos melanócitos é transferida para os 

queratinócitos adjacentes em organelos celulares denominados melanossomas através das extensões 

dendríticas168-170.  A maior parte da melanina encontra-se armazenada nos queratinócitos onde funciona como 

uma proteção natural contra a RUV. Além de bloquear a penetração da RUV, a melanina pode ter muitos outros 

efeitos fisiológicos importantes, incluindo influências reguladoras sobre a homeostase epidérmica, eliminação de 

radicais livres para proteger contra o dano oxidativo e, possivelmente, até atividade antimicrobiana163,171-175.  
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A quantidade e tipo de melanina são os principais fatores que determinam a complexidade da tez da pele e 

a sensibilidade à RUV. O elemento inicial do processo biossintético da melanina é a tirosina, um aminoácido 

essencial (Anexo XLIV) 163,165. A melanina existe em duas formas químicas principais: (1) eumelanina, um 

pigmento escuro expresso abundantemente na pele de indivíduos fortemente pigmentados, e (2) feomelanina, um 

pigmento sulfatado de cor clara, resultante da incorporação de cisteínas em precursores de melanina176. A 

eumelanina é muito mais eficaz no bloqueio da RUV, portanto, quanto mais eumelanina na pele, menos esta é 

permeável à RUV177. Na realidade, os níveis de feomelanina são semelhantes entre indivíduos de pele escura e de 

pele clara, sendo a quantidade de eumelanina que determina a tez da pele, sensibilidade à RUV e o risco de 

desenvolver cancro165. A escala de Fitzpatrick é uma escala semiquantitativa composta por seis fotótipos que 

descrevem a cor da pele através do nível de melanina, resposta inflamatória à RUV e risco de desenvolver cancro 

(Anexo XLV)165.  

 

3.2. EFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAR NA PELE 

Historicamente, os humanos têm sido expostos à RUV principalmente através da exposição ocupacional. 

Contudo, nos últimos anos, a exposição recreativa tem aumentado dramaticamente devido a atividades de lazer 

ao ar livre e propositadamente para fins cosméticos178,179. 

A RUV que atinge a superfície terrestre é constituída maioritariamente por RUV de elevado comprimento 

de onda, a RUV-A (320-400 nm). Apenas uma minoria (5%) corresponde a radiação de baixo comprimento de 

onda, a RUV-B (280-320 nm). A radiação RUV-C (200-280 nm) não atinge a superfície terrestre (Anexo XLVII) 

165,180. A RUV é responsável por uma grande variedade de efeitos agudos (inflamação, queimaduras e fotoalergias, 

eritema, mutações, imunossupressão, síntese de vitamina D e bronzeamento) e crónicos na pele 

(fotoenvelhecimento precoce e a fotocarcinogénese)181,182. Indubitavelmente, a ação sistemática da RUV na pele 

pode provocar tanto reações benéficas como efeitos nocivos. 

A RUV-B induz a produção de citoquinas, mediadores vasoativos e neuroativos na pele que, em conjunto, 

resultam numa resposta inflamatória e causam as queimaduras solares183-188. Se a dose de RUV exceder o limiar 

de resposta aos danos, os queratinócitos ativam as vias apoptóticas e morrem. A RUV também conduz a um 

aumento da espessura da epiderme (hiperqueratose). Ao provocar lesões celulares, a RUV induz vias de resposta 

nos queratinócitos. Estas vias incluem a ativação do p53 que altera profundamente a fisiologia dos queratinócitos, 

mediando a interrupção do ciclo celular, ativação da reparação do ADN e indução da apoptose se o dano for 

suficientemente grande. No entanto, várias horas após a exposição à RUV os sinais de resposta aos danos 

diminuem e os queratinócitos epidérmicos proliferam vigorosamente189. 

Juntamente com a hiperqueratose ocorre a melanização adaptativa da epiderme, também conhecido como 

bronzeamento165. A RUV induz a produção epidérmica e acumulação de melanina na pele. Esta complexa e 

importante resposta fisiológica protege a pele contra os danos subsequentes da RUV 190-195. Interações hormonais 

entre os queratinócitos e melanócitos epidérmicos medeiam a maior parte deste processo. O DNA e dano celular 

regulam a transcrição do gene da pro-opiomelanocortina que codifica a produção e secreção da hormona 

estimulante do melanócito (α-melanocyte stimulation hormone, α-MSH) 165. Esta liga-se ao Recetor da 

Melonocortina 1 (MC1R) dos melanócitos na epiderme, gerando o segundo mensageiro, o AMPc, através da 

interação entre o MC1R e a adenilato ciclase, e conduz à ativação da proteínacinase A, cAMP responsive binding 

element (CREB) e fatores de transcrição165. Estes dois últimos aumentam diretamente a produção de melanina, 
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ao aumentar os níveis de tirosinase e outras enzimas necessárias à biossíntese de melaninas (Anexo XLVII) 165. 

Através deste mecanismo, a pele fica protegida contra os danos subsequentes provocados pela RUV. 

 

3.3. PROTETORES SOLARES 

Pelos conceitos atuais, fotoprotetores tópicos ou Protetores Solares (PS), são substâncias de aplicação 

cutânea, em diferentes apresentações, que contêm na formulação ingredientes capazes de interferir na radiação 

solar, reduzindo os seus efeitos deletérios196. Os filtros UV são os ingredientes presentes nos PS que apresentam 

a capacidade de interagir com a radiação incidente, através de 3 mecanismos básicos: reflexão, dispersão e 

absorção196. Estes podem ser divididos em filtros inorgânicos (físicos) ou orgânicos (químicos), dependendo de 

suas características físico-químicas196,197. Os filtros inorgânicos são partículas de óxidos metálicos capazes de 

refletir ou dispersar a radiação incidente. Os seus principais representantes são o óxido de zinco (ZnO) e o dióxido 

de titânio (TiO2) 196,198. As principais características dos filtros inorgânicos são a sua baixa permeação cutânea e 

sua elevada fotoestabilidade196.  Por outro lado, os filtros orgânicos são moléculas que interferem na radiação 

incidente por meio do mecanismo de absorção. Dependendo da capacidade de absorver comprimentos de onda 

mais curtos ou mais longos, os filtros orgânicos podem ser subclassificados em filtros UV-A, filtros UV-B e filtros 

de amplo espectro (UV-A e UV-B)196. A lista de filtros solares e a respetiva concentração máxima autorizada que 

os PS podem conter encontra-se descrita no DL n.º 189/2008, de 24 de setembro34. 

O Fator de Proteção Solar (FPS) pode ser definido como a razão numérica entre a dose eritematosa mínima 

da pele protegida pelo PS em questão, aplicado na quantidade de 2 mg/cm2, e a dose eritematosa mínima da pele 

não protegida, que pode ser calculado conforme equação: FPS = dose eritematosa mínima (pele protegida)/dose 

eritematosa mínima (pele não protegida)196. O FPS quantifica a proteção que um determinado PS é capaz de 

oferecer, em termos de tempo de exposição, contra a queimadura solar, quando comparado com a exposição 

desprotegida196. Assim, se um determinado PS apresenta o valor de FPS 30, isso significa, na pratica, que é 

necessária uma exposição solar 30 vezes maior para produzir eritema, quando comparada com a situação em que 

este utilizador não estaria a utilizar aquele PS. Desenvolvido há mais de trinta anos, o FPS é o método mais aceite 

para avaliação da eficácia dos PS, sendo consagrado universalmente como a principal informação na rotulagem 

dos mesmos. 

Para garantir a eficácia da proteção solar, os filtros solares não podem sofrer modificações quando expostos 

à luz solar. A fotoestabilidade de um filtro solar é a conservação da sua capacidade de fotoproteção após a 

exposição à radiação solar. Por esta definição, os filtros químicos apresentam uma maior instabilidade do que os 

filtros físicos devido ao seu mecanismo de ação199-201. A diminuição da capacidade de absorção destes filtros 

solares, devido à sua instabilidade, resulta num aumento da quantidade de radiação incidente diretamente sobre a 

pele e um aumento dos efeitos deletérios da radiação no corpo humano201,202. 

Existe uma literatura considerável sobre a medição da fotoestabilidade dos filtros UV individualmente e do 

PS final. Tem sido claramente demonstrado que nem todos os filtros químicos são suficientemente fotoestáveis e 

perdem parte ou toda a sua proteção quando expostos à radiação201,203-208. Durante a exposição à RUV, alguns 

deles podem alterar o seu desempenho ou agir como foto-oxidantes através da geração de radicais livres de 

espécies reativas de oxigénio, quando em contacto direto com a pele209-211. Consequentemente, a instabilidade 

fotoquímica representa outro problema significativo dos PS. Um alto Fator de Proteção Solar (SPF) implica uma 

fotoproteção mais prolongada. Mas isso só é garantido quando os filtros UV permanecem estáveis ao longo de 

todo o período de exposição à luz solar ou se os seus metabolitos tiverem um efeito protetor semelhante201. Assim, 
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a degradação do filtro químico pode conferir ao utilizador uma falsa sensação de segurança. A fotodegradação 

pode ainda originar produtos de degradação potencialmente perigosos para a pele, que podem induzir 

sensibilização e irritação.  

Assim, a produção de PS fotoestáveis é extremamente importante. Infelizmente, a maioria dos PS no 

mercado não têm informação acerca da fotoestabilidade no rótulo, dificultando uma compra informada por parte 

do consumidor. 

3.4. VITAMINA D – HOMEOSTASIA DO CÁLCIO E FÓSFORO 

A vitamina D existe em várias formas químicas, sendo a vitamina D2 (ou ergocalciferol) e a vitamina D3 (ou 

colecalciferol) as duas principais formas212,213. A vitamina D2 é obtida a partir da irradiação UV do ergosterol é 

encontrada naturalmente em leveduras e cogumelos expostos à luz solar214.  A vitamina D3 é obtida da irradiação 

UV do precursor do colesterol, o 7-dihidrocolesterol, naturalmente presente na pele de animais ou no leite, sendo 

sintetizada na pele e encontrada naturalmente nos peixes gordos como o salmão, a cavala e o arenque213,214. 

Durante a exposição à RUV, a RUV-B é absorvida pelo 7-dihidrocolesterol existente na pele para formar a 

pré-vitamina D3, que devido à sua instabilidade é convertida rapidamente em vitamina D3
215. Uma vez formada, 

esta entra na circulação sanguínea onde se liga a proteína de ligação da vitamina D (vitamin D-binding protein, 

DBP)215. A vitamina D obtida a partir da alimentação é absorvida para a circulação sanguínea, onde circula 

também ligada à DBP 215. A vitamina D é libertada desta proteína para o fígado, onde sofre uma hidroxilação no 

C-25, a 25-hidroxivitamina D (25(OH)D), entrando novamente em circulação ligada à DBP215. Este complexo 

liga-se à membrana plasmática das células dos túbulos renais, sendo transportada para o seu interior. Uma vez no 

interior dos túbulos renais, a 25(OH)D é convertida, na mitocôndria, a 1,25-dihidroxivitamina D (1,25(OH)2D), 

a forma biologicamente ativa da vitamina D que é responsável pela manutenção da homeostasia do cálcio e do 

fósforo215. Tal acontece através da interação da 1,25(OH)2D com o recetor nuclear Vitamin D Receptor (VDR), 

nas células do intestino delgado 202. A estrutura 1,25(OH)2D-VDR complexa, no núcleo, com o recetor do ácido 

retinóico, Retinoic Acid X Receptor (RXR) e posteriormente com o Vitamin D–Responsive Element (VDRE) 215. 

O aumento da expressão do canal de cálcio permite uma maior entrada de cálcio para as células, onde a proteína 

calbindin 9K ajuda a translocação do cálcio para a corrente sanguínea215. A 1,25(OH)2D também aumenta a 

absorção de fósforo no intestino delegado (Anexo XLVIII)215. Direta ou indiretamente, a 1,25(OH)2D regula mais 

de 200 genes, incluindo genes envolvidos na produção de renina pelo rim, libertação de citoquinas pelos linfócitos 

e crescimento e proliferação de células musculares lisas e cardiomiócitos 215. 

Quando a ingestão de cálcio não é adequada, a vitamina D auxilia a manutenção da homeostasia do cálcio 

através da interação com o recetor nuclear VDR nos osteoclastos. Esta interação induz a expressão da proteína da 

membrana plasmática Receptor Activator of NF-kB Ligand (RANKL). O Receptor Activator of NF-kB (RANK) 

da membrana plasmática dos preosteoclastos liga-se ao RANKL dos osteoclastos, induzindo a maturação dos 

preosteoclastos em osteoclastos215. Os osteoclastos libertam ácido clorídrico e colagenase que são responsáveis 

pela dissolução da matriz óssea, libertando cálcio e fósforo para a circulação sanguínea (Anexo XLVIII)215.  

Apesar de ainda não existir um consenso em relação aos níveis séricos ótimos de 25(OH)D, a maioria dos 

especialistas definem a deficiência em vitamina D como níveis de 25(OH)D<20 ng/ml e insuficiência em vitamina 

D como níveis de 25(OH)D<21-29 ng/ml215. Até à data, os estudos indicam que a concentração ótima é, pelo 

menos, 30 ng/ml216. Em Portugal, a prevalência de valores inadequados de vitamina D não é conhecida. No 

entanto, alguns estudos217-219 demonstraram que em nenhuma região do mundo, incluindo nos países europeus, 
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foram atingidos valores médios de vitamina D>30 ng/ml. Desta forma, não é de esperar que a realidade portuguesa 

difira da encontrada nos restantes vários países europeus. 

 

3.4.1. PROTEÇÃO SOLAR OU VITAMINA D? 

O mais controverso tópico da atualidade relacionado com a proteção solar será provavelmente o efeito da 

mesma na produção cutânea de vitamina D. Diversos estudos têm demonstrado que o uso regular de PS está 

relacionado com baixos níveis sanguíneo de 25(OH)D. Num dos primeiros estudos na matéria, Matsuoka et al. 

associou uma redução em 95% dos níveis de vitamina D com a aplicação uniforme e em todo o corpo de proteção 

solar com SPF 30220. Por sua vez, estudos contrastantes têm observado uma ausência de diferença entre os níveis 

séricos de 25(OH)D entre utilizadores e não utilizadores de PS221-223. Outros estudos reconhecem uma diminuição 

dos níveis de vitamina D, contudo argumentam que tais diminuições não são grandes o suficiente para colocar os 

utilizadores de PS em risco significativo de deficiência em vitamina D221,224,225.  

Na tentativa de determinar o papel da proteção solar nos níveis séricos de vitamina D numa população, um 

estudo utilizou os dados de 5920 adultos, para investigar a relação entre os diferentes comportamentos face à 

exposição solar e os níveis séricos de 25(OH)D na população dos Estados Unidos da América226. A proteção total 

contra o sol estava associada a níveis mais baixos de 25(OH)D em indivíduos de raça caucasiana, mas não na 

negra ou hispânica. Ficar à sombra e usar mangas longas foram comportamentos significativamente associados a 

menores níveis séricos de 25(OH)D e deficiência em vitamina D, mas o uso de chapéu e PS não. No entanto, o 

uso de PS com um elevado SPF foi associado a um risco duas vezes maior de desenvolver deficiência em vitamina 

D, embora este resultado não tenha significado estatístico.  

Apesar do facto de alguns PS puderem bloquear a síntese cutânea de vitamina D, é prudente continuar a 

recomendar a utilização de proteção solar, dado os riscos conhecidos associados à exposição à RUV215. É provável 

que na maioria dos indivíduos saudáveis, uma dieta que inclua alimentos ricos em vitamina D e quantidades 

moderadas de suplementos alimentares, combinada com uma modesta quantidade diária de exposição solar sejam 

suficientes para manter os níveis adequados de vitamina D sérica, mesmo em indivíduos que utilizem 

regularmente PS 215. 

 

3.5. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA 

Apesar da divulgação de informação todos os anos, o tema da proteção solar continua a suscitar muitas 

dúvidas. Um erro que ocorre frequentemente, e para o qual a população não está ainda sensibilizada, consiste no 

uso do PS depois do período máximo de utilização após abertura ou após a expiração do prazo de validade. Para 

além disso, é hábito da população em geral deixar o PS exposto à radiação durante períodos de tempo prolongados, 

o que contribui para a degradação dos filtros solares e perda de eficácia do PS. Recentemente tem sido muito 

debatida a temática da proteção solar e deficiência em vitamina D. Muitos utentes têm descurado a proteção solar, 

por vezes por incentivo de outros profissionais de saúde, em detrimento de uma produção da vitamina D. Recordo-

me particularmente de um relato em que um médico dermatologista terá aconselhado uma utente a não colocar 

PS no seu jovem filho até às 12h, de forma a que este produzisse a quantidade necessária de vitamina D. Por todos 

os motivos referidos anteriormente, considerei que seria interessante abordar esta temática, aproveitando para 

reforçar junto da população a importância de uma exposição solar saudável. Assim, durante os dias 4 a 18 de julho 

de 2016, foi realizada a campanha “Pela saúde da sua pele, troque o seu protetor solar antigo por um novo”. De 

forma a incentivar a troca do PS antigo por um novo e alertando os utentes para a perde de eficácia dos PS, a FdC 

recolheu PS antigos dos utentes, sendo que na aquisição de um novo foi oferecido um brinde de verão. Para além 
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disso, os utentes foram alertados para todos os outros temas referidos anteriormente. Paralelamente, e de forma a 

sensibilizar as crianças desde cedo para uma exposição solar saudável, foi também organizado um concurso de 

desenho acerca dos cuidados a ter com a exposição ao sol. 

 

3.5.1. OBJETIVOS 

 Promover a educação para a saúde, tanto dos adultos como dos mais jovens: alertar para o perigo da exposição 

solar e cuidados a ter para uma exposição solar saudável; 

 Esclarecer a população acerca do recente paradoxo sobre proteção solar e produção de vitamina D; 

 Alertar a população para a perda de eficácia dos filtros solares; 

 Fidelizar os utentes da farmácia e captar novos utentes; 

 Aumentar, de modo direto, a venda de protetores solares. 

 

3.5.2. METODOLOGIA 

1. Contacto com a estrutura central das Farmácias Holon para a cedência de bases para desenho, amostras de PS 

para crianças e blocos de notas; 

2. Elaboração dos cartazes de publicitação das atividades (Anexo XLIX); 

3. Comunicação à equipa da farmácia para recrutar ativamente utentes para a iniciativa a decorrer durante os dias 

4 a 18 de julho de 2016; 

4. Conceção de um pequeno espaço destinado à exposição do material necessário para a realização da atividade 

(Anexo L); 

5. Realização da atividade “Pela saúde da sua pele, troque o seu protetor solar antigo por um novo”: 

a. Seleção de alguns utentes durante o atendimento (exemplo: utentes com interesse em adquirir um PS, 

utentes com alguma dúvida relacionada com a temática ou que se mostraram interessados pela área de 

exposição da atividade); 

b. Realização de uma breve explicação acerca da perda de eficácia dos PS após o período máximo de 

utilização após a abertura; 

c. Fornecimento de outras informações acerca de uma exposição saudável, através da apresentação de um 

póster relativo a uma exposição solar saudável (Anexo LI); 

d. Incentivo do utente a participar na atividade: 

i. Na aquisição de um novo PS e entrega do antigo, o utente recebe um brinde de verão entre os 

disponíveis (toalha de praia, saco de praia Avéne ou chapéu Avéne); 

ii. Aos utentes que adquiriram um novo PS e entregaram o PS antigo, foi entregue o brinde verão 

escolhido; 

iii. Adicionalmente foram também recolhidos protetores solares sem que o utente pretendesse trocar 

e usufruir da oferta. 

6. Realização do Concurso de Desenho Infantil: 

a. Breve explicação da atividade à criança ou utente; 

b. Breve explicação sobre os cuidados a ter com durante a exposição solar e entrega de um livro que 

descreve estes mesmo cuidados a ter com o sol, na forma de história (Anexo LII); 

c. Incentivo da criança a realizar um desenho acerca dos cuidados a ter com o sol e entrega da base para 

desenho; 

d. Após a entrega do desenho, este é colocado em exposição na FdC; 
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e. Entrega ao participante de uma amostra de PS para criança e de um bloco de notas Avéne. 

 

3.5.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Ao longo de duas semanas foram recolhidas 9 embalagens de PS antigo, sendo que apenas dois utentes 

usufruíram da troca por um PS novo e oferta de um brinde de Verão. A falta de afluência à FdC que se verificou 

durante o mês de julho e as próprias condições meteorológicas pouco benéficas terão contribuído para que a 

disponibilidade dos utentes para a aquisição e utilização de PS não fosse muito favorável para a atividade.  

No entanto, ao longo desses dias conseguimos alertar a comunidade da FdC para os cuidados a adotar para 

uma exposição solar saudável. É visível junto da população a falta de consciencialização da mesma para esta 

temática e a desvalorização da necessidade e importância do uso de PS, principalmente em ocasiões que fogem 

ao típico dia de praia solarengo. Para além disso, conseguimos também educar a população para a questão da 

vitamina D e da perda de eficácia dos PS. Foi também bastante evidente na população o desconhecimento acerca 

do prazo de 12 meses após a abertura do PS inscrito na embalagem. Os utentes foram incentivados a utilizar PS 

em bom estado de conservação e a evitar expor o mesmo à radiação solar por longos períodos de tempo. 

Relativamente ao concurso de desenho infantil, foram entregues na FdC 6 desenhos durante as semanas 

estipuladas. A pouca afluência das crianças da FdC era algo que já estávamos à espera dada a faixa etária que 

maioritariamente frequenta a farmácia.   

 

4. PROJETO – PROTOCOLO DE ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO  

A FdC tem por hábito propor aos estagiários a elaboração de um protocolo de atuação farmacêutica. Uma 

vez que, como referido anteriormente, a FdC pertence ao Grupo de Farmácias Holon, esta tem acesso a protocolos 

de aconselhamento exclusivos do grupo, cujo objetivo é orientar o exercício farmacêutico perante situações de 

dispensa de medicamentos de prescrição médica não obrigatória e de indicação farmacêutica. Assim, o grande 

número de protocolos de aconselhamento farmacêutico já disponíveis na FdC tornou a tarefa de encontram um 

novo tema para abordar bastante árdua. 

Durante o estágio foi bastante frequente efetuar a medição dos vários parâmetros fisiológicos e bioquímicos. 

Principalmente durante a medição da PA, parâmetro que era mais requisitado para medição, apercebi-me, por 

algumas vezes, que as informações prestadas aos utentes não eram concordantes no que diz respeito aos valores 

de referência. Assim, juntamente com a orientadora de estágio na farmácia, consideramos importante definir 

claramente quais os valores de referência para os principais parâmetros bioquímicos e quais as medidas a tomar 

mediante determinado resultado, de forma a que todos os profissionais de saúde da FdC começassem a agir da 

mesma maneira e a orientar o utente para os mesmos objetivos. Nestas circunstâncias, e de forma uniformizar a 

atuação dos profissionais de saúde da FdC, elaborei um documento onde constam os valores de referência para a 

PA, CT, c-LDL e glicémia. Para além disso, nesse documento constam também as ações que devem ser tomadas, 

bem como o período mínimo de reavaliação e algumas alterações no estilo de vida que devem ser transmitidas ao 

doente. O documento elaborado encontra-se disponível no Anexo LIII. 
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PARTE III – CONCLUSÃO REFLEXIVA 

 

Após cinco anos de estudo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, termina uma das etapas mais 

importante deste percurso. O estágio profissionalizante em farmácia comunitária foi das experiências mais 

gratificantes que tive durante estes cinco anos e a que me dotou de mais capacidades para exercer aquilo que é a 

profissão farmacêutico comunitário. 

No âmbito deste estágio, optei por desenvolver quatro projetos que, na minha opinião, representam bem o 

papel importante que o farmacêutico pode e deve desempenhar, enquanto educador para a saúde da população. 

Só com a realização do estágio e destes projetos me apercebi da dimensão do impacto que o farmacêutico pode 

ter na população. O farmacêutico, como profissional de saúde mais acessível ao doente e como profissional do 

medicamento, desempenha um papel de extrema importância nestas, e em muitas outras, problemáticas. Enquanto 

representantes de uma classe trabalhadora, não podemos viver à sombra do “estatuto” de profissional do 

medicamento e nada fazermos para melhor a saúde da população. Parte de nós querermos mudar a ideia enraizada 

na população que somos meros vendedores e passarmos à ação. O farmacêutico despenha uma função 

indispensável na promoção da saúde e do uso racional do medicamento. De uma forma geral, a realização destes 

projetos permitiu-me também desenvolver ainda mais as minhas competências de pesquisa e análise de 

informação, tratamento e interpretação de dados, contacto com o doente e educação para a saúde. 

Em relação à gestão da farmácia, esta componente do estágio revelou-se, de igual forma, bastante útil, uma 

vez que me permitiu compreender de uma forma geral o funcionamento interno de uma farmácia e perceber as 

principais estratégias adotadas pelos proprietários/direção técnica, face às dificuldades que as farmácias 

atravessam atualmente. 

Ao longo de cinco anos somos instruídos com todo o conhecimento científico necessário para a prática diária 

da profissão. A falta de contacto com a realidade que é o exercício desta profissão gera, na maioria dos estudantes, 

uma grande sensação de incapacidade e falta de à vontade aquando os primeiros contactos com os utentes. O meu 

caso não foi exceção. No entanto, termino o estágio com a certeza de me ter tornado uma melhor profissional de 

saúde e com vontade de continuar a contribuir para o reconhecimento da importância do farmacêutico na 

sociedade. Durante este período reconheci o verdadeiro valor da minha profissão. Termino mais uma etapa com 

a sensação de dever cumprido. 
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ANEXOS 

ANEXOS 

ANEXO I – Espaço físico da Farmácia do 

Campo. 
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ANEXO II – Formações e respetivos certificados. 
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ANEXO III – Consequências do fumo do tabaco no organismo humano. Adaptado de [63]. 
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ANEXO IV – Estádios de mudança comportamental [75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) O fumador não se preocupa com o seu comportamento e não tem intenção de deixar de fumar. Adota 

frequentemente uma postura defensiva. Razões como a desmotivação para fazer qualquer alteração do seu comportamento, o 

sentimento de desmoralização relativamente às suas capacidades para lidar com a situação e, em alguns casos, a ausência de 

uma verdadeira consciência quanto aos riscos associados ao consumo, são as mais apontadas pelos fumadores para este 

comportamento. O fumador pode permanecer vários anos neste estádio. O aconselhamento intensivo pode contribuir para a 

progressão para o estádio seguinte. Estes fumadores apresentam, regra geral, níveis de dependência elevados, encontrando-

se predominantemente entre os grupos sociais mais desfavorecidos. (B) O fumador preocupa-se com o seu comportamento, 

mas encontra-se numa postura ambivalente em relação a deixar de fumar. Este pensa modificar o seu comportamento nos 

próximos seis meses. As dificuldades de autocontrolo, o medo de não ser capaz de mudar e as dúvidas acerca dos ganhos 

que pode obter com a mudança são as principais que o fazem permanecer neste estadio. Já questiona os ex-fumadores acerca 

de como conseguiram e tenta informar-se acerca dos métodos que existem para a cessação tabágica. A intervenção dos 

profissionais de saúde nesta fase é determinante para que o fumador finalmente tome a decisão para deixar esta dependência. 

(C) O fumador pensa modificar o seu comportamento a curto prazo (um mês), tendo já efetuado algumas tentativas para 

deixar de fumar durante o último ano. O incentivo e aconselhamento são muito valiosos neste momento. O fumador parou de 

fumar e permanece sem fumar durante os 6 meses seguintes, sem recaídas. (D) A pessoa deixou de fumar há mais de 6 

meses e mantém esse comportamento por um período até 5 anos. (E) Esta etapa do processo pode seguir-se à fase de ação ou 

de manutenção. Antes de conseguir parar de forma definitiva, o fumador pode recair várias vezes, podendo regressar a 

qualquer uma das etapas anteriores no novo ciclo. A recaída é diferente do lapso ou deslize, uma vez que este último se 

caracteriza pelo facto do fumador não abandonar a fase de ação, mantendo-se sem fumar após um consumo acidental de 

tabaco. 
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ANEXO V – Intervenção breve: abordagem dos 5 “A’s” [75]. 
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ANEXO VI – Reforço da motivação: abordagem dos 5 “R’s”[75]. 
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ANEXO VII – Algoritmo de orientação clínica na intervenção de apoio na cessação tabágica. Adaptado de [75]. 
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ANEXO VIII – Programa estruturado de consultas de apoio intensivo. Adaptado de [75]. 
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ANEXO IX – Lista das principais tarefas a realizar na primeira consulta [75]. 

 

  

Duração prevista: 30-45 minutos 

PRINCIPAIS TAREFAS 

Rever em conjunto com o fumador a informação colhida através de autopreenchimento de acordo com 

a ficha clínica usada na consulta; 

Proceder à avaliação clínica do fumador e do consumo do tabaco; 

Avaliar as razões que levam ao tabagismo e aquelas que motivam o seu abandono; 

Ajudar a avaliar riscos e recompensas potenciais associados à cessação tabágica; 

Valorizar a dependência física (Questionário de Fagerstrom); 

Proceder à colheira da história clínica: prolemas de saúde, terapêutica e fatores de risco; 

Avaliar a fase de motivação e o grau de prontidão para a mudança; 

Avaliar os apoios sociais e familiares (ajudar o fumador a identifica pessoas capazes de o apoiar); 

Reforçar a informação sobre os malefícios do tabaco e os benefícios da cessação tabágica; 

Apresentar e acordar o programa personalizado de tratamento (perspetivar o “Dia D”, terapêutico e 

follow up); 

Identificar acontecimentos, estados de humor ou atividades que aumentam o risco de fumar ou recair; 

Identificar e treinar aptidões e competências para lidar com as situações de risco; 

Avaliar os dados antropométricos, a pressão arterial e dosear o monóxido de carbono; 

Fornecer folheto informativo; 

Propor o auto-registo dos cigarros consumidos ao longo do dia, no sentido de que o fumador conheça 

melhor o seu comportamento tabágico, de modo a evitar consumir os cigarros de que não necessita e 

preparar a cessação; 

Apresentar e discutir a proposta terapêutica e proceder à prescrição farmacológica quando necessária; 

Registar os dados na ficha clínica. 
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ANEXO X – Teste de Fagerström. Adaptado de [81]. 

 

Quanto tempo depois de acordar fuma o seu primeiro 

cigarro? 

Nos primeiros 5 minutos 

Entre 6-30 minutos 

 Entre 31-60 minutos 

Mais de 61 minutos 

3 

2 

1 

0 

É difícil para si não fumar em espaços onde é proibido 

fumar (exemplos: cinemas, aviões, hospitais, etc.)? 

Sim  

Não  

1 

0 

Qual o cigarro que mais dificuldade teria em não fumar? 
Primeiro da manhã 

Outro qualquer 

1 

0 

Quantos cigarros fuma habitualmente por dia? 

10 ou mais 

11-20 

21-30 

31 ou mais 

0 

1 

2 

3 

Fuma mais frequentemente nas primeiras horas após o 

acordar do que durante o resto do dia? 

Sim 

Não 

1 

0 

Fuma quando está doente e acamado? 
Sim 

Não 

1 

0 

 

Motivação para deixar de fumar: 

0-3 Pontos: Grau de dependência Baixo 

4-6 Pontos: Grau de dependência Médio 

7-10 Pontos: Grau de dependência Elevado 
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ANEXO XI – Teste de Richmond [82]. 

 

Gostaria de deixar de fumar, se o pudesse fazer facilmente? 
Não 

Sim  

0 

1 

Tem realmente vontade de deixar de fumar? 

Nenhuma 

Pouca 

Alguma 

Muita  

0 

1 

2 

3 

Acredita que conseguirá deixar de fumar nas próximas duas semanas? 

Não acredito 

Talvez 

Provavelmente 

De certeza 

0 

1 

2 

3 

Pensa que será ex-fumador(a) dentro de 6 meses? 

Dificilmente 

Pode ser 

Provavelmente 

De certeza 

0 

1 

2 

3 

 

Motivação para deixar de fumar: 

0-5 Pontos: Motivação Fraca 

6-8 Pontos: Motivação Média 

9-10 Pontos: Motivação Forte 
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ANEXO XII – Cartaz de publicitação da atividade “Troque a sua tentação … por uma peça de fruta”. 
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ANEXO XIII – Inquérito sobre hábitos tabágicos aplicado aos utentes fumadores. 
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ANEXO XIV – Inquérito sobre hábitos tabágicos aplicado aos utentes não fumadores. 
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ANEXO XV – Panfleto “15 Passos para Deixar de Fumar”. 
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ANEXO XVI – Panfleto para reforçar a motivação dos utentes para a cessação tabágica. 
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ANEXO XVII – Espaço destinado à realização das atividades “Troque a sua tentação … por uma peça de fruta”. 
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ANEXO XVIII – Compilação dos resultados obtidos com a aplicação dos inquéritos sobre hábitos tabágicos. 

 Idade Género Escolaridade 

Pratica 

exercício físico 

regularmente? 

Quanto tempo 

depois de acordar 

fuma o seu 

primeiro cigarro? 

É difícil para si 

não fumar em 

espaços onde é 

proibido 

fumar? 

Qual o cigarro 

que mais 

dificuldade 

teria em não 

fumar? 

Quantos 

cigarros fuma 

habitualmente? 

F1 > 61 anos Feminino 4.º ano Nunca 6-30 min Não Outro 11 a 20 

F2 51-60 anos Masculino Ensino Superior Nunca 6-30 min Não Outro 11 a 20 

F3 > 61 anos Masculino Ensino Secundário Nunca 6-30 min Sim 1.º da manhã 21 a 30 

F4 41-50 anos Feminino 6.º ano > 2x semana Primeiros 5 min Não 1.º da manhã 11 a 20 

F5 51-60 anos Masculino Ensino Secundário Nunca 6-30 min Sim 1.º da manhã 11 a 20 

F6 > 61 anos Masculino 4.º ano > 2x semana 6-30 min Não 1.º da manhã 11 a 20 

F7 51-60 anos Feminino Ensino Secundário > 2x semana > 61 min Não 1.º da manhã 10 ou menos 

F8 > 61 anos Feminino 4.º ano Nunca > 61 min Não Outro 10 ou menos 

F9 41-50 anos Masculino 9.º ano Raramente 31-60 min Não 1.º da manhã 11 a 20 

F10 > 61 anos Masculino 6.º ano Nunca 6-30 min Não 1.º da manhã 11 a 20 

F11 51-60 anos Feminino 4.º ano Nunca > 61 min Sim Outro 10 ou menos 

F12 < 17 anos Feminino 9.º ano 1x semana 31-60 min Não 1.º da manhã 10 ou menos 

F13 18-25 anos Feminino 9.º ano 2x semana 6-30 min Não Outro 10 ou menos 

F14 51-60 anos Masculino 4.º ano > 2x semana Primeiros 5 min Não 1.º da manhã 11 a 20 

F15 41-50 anos Feminino Ensino Secundário Raramente > 61 min Não Outro 10 ou menos 

F16 51-60 anos Feminino 9.º ano 1x semana Primeiros 5 min Não Outro 11 a 20 

 

F - Fumador 
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Fuma mais frequentemente 

nas primeiras horas após 

acordar do que durante o 

resto do dia? 

Fuma quando 

está doente e/ou 

acamado? 

Pontuação 

no Teste de 

Fagerström 

Grau de 

dependência 

Com que idade 

experimentou 

o primeiro 

cigarro? 

Há quanto 

tempo fuma 

regularmente? 

O que o leva a acender um 

cigarro? 

F1 Não Sim 4 Médio > 22 anos > 10 anos Stress, vício 

F2 Não Não 3 Baixo  > 22 anos > 10 anos Ansiedade 

F3 Não Sim 7 Elevado > 22 anos > 10 anos Não sei 

F4 Sim Não 6 Médio 15-17 anos > 10 anos Stress 

F5 Não Sim 6 Médio 10-14 anos 2-5 anos Não sei 

F6 Não Sim 5 Médio 15-17 anos > 10 anos Café 

F7 Não Sim 2 Baixo 15-17 anos > 10 anos Café 

F8 Não Não 0 Baixo 15-17 anos > 10 anos Amigos 

F9 Não Sim 4 Médio 10-14 anos > 10 anos Não sei 

F10 Não Sim 5 Médio 15-17 anos > 10 anos Comida 

F11 Não Não 1 Baixo 10-14 anos > 10 anos Vício 

F12 Não Sim 3 Baixo 10-14 anos 2-5 anos Café 

F13 Não Não 2 Baixo 10-14 anos 2-5 anos Ansiedade, café 

F14 Sim Não 6 Médio 18-21 anos > 10 anos Ansiedade 

F15 Não Não 0 Baixo 15-17 anos > 10 anos Stress, ansiedade, café 

F16 Sim Não 5 Médio 15-17 anos > 10 anos Amigos 

 

F - Fumador 
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Quanto gasta, 

em média, em 

tabaco por 

semana? 

Já alguma 

vez tentou 

deixar de 

fumar? 

Se sim, 

quantas 

vezes? 

Quando 

foi a 

última 

vez? 

Recorre

u a 

alguma 

ajuda? 

Porque acha que não 

consegue? 

Acha que 

o cigarro 

já causou 

algum 

problema 

de saúde? 

Se sim, qual(ais)? 

F1 5-10 euros Sim 6-10 vezes < 1 ano Adesivos Ansiedade/Nervosismo Sim Muco e garganta inflamada 

F2 26-40 euros Sim Uma vez > 10 anos Não Ansiedade/Nervosismo Não  

F3 < 5 euros Sim Uma vez > 10 anos Não Ansiedade/Nervosismo Sim Dentes amarelos/manchas 

F4 5-10 euros Sim 2-5 vezes < 1 ano Não Ansiedade/Nervosismo Sim Dificuldade respirar 

F5 5-10 euros Sim Uma vez > 10 anos Não Falta de vontade Não  

F6 5-10 euros Sim 2-5 vezes > 10 anos Não Ansiedade/Nervosismo Sim Coração 

F7 5-10 euros Não     Sim Dificuldade respirar 

F8 5-10 euros Não     Não  

F9 < 5 euros Sim 2-5 vezes 6-10 anos Não Ansiedade/Nervosismo Não  

F10 11-25 anos Sim 2-5 vezes 1-5 anos Não Ansiedade/Nervosismo Não  

F11 5-10 euros Sim 2-5 vezes < 1 ano Não Ansiedade/Nervosismo Não  

F12 < 5 euros Sim 2-5 vezes 1-5 anos Não Falta de vontade Não  

F13 5-10 euros Sim Uma vez < 1 ano Não Ansiedade/Nervosismo Sim Dificuldade respirar, pulmões 

F14 26-40 euros Sim 2-5 vezes 1-5 anos Não 
Ansiedade/Nervosismo Sim Dentes amarelos/manchas, 

pieira 

F15 5-10 euros Sim > 10 vezes 1-5 anos Não Ansiedade/Nervosismo Não  

F16 11-25 anos Sim 2-5 vezes 6-10 anos Não Ansiedade/Nervosismo Sim Tosse 

 

F - Fumador 
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Gostaria de deixar 

de fumar? 

Tem realmente 

vontade de 

deixar de fumar? 

Acredita que conseguirá 

deixar de fumar nas 

próximas semanas? 

Pensa que será ex-

fumador(a) dentro de 6 

meses? 

Pontuação no Teste 

de Richmond 

Grau de motivação 

F1 Sim Alguma Não acredito Dificilmente 3 Fraca 

F2 Sim Muita Provavelmente De certeza 9 Forte 

F3 Não Nenhuma Não acredito Dificilmente 0 Fraca 

F4 Sim Pouca Não acredito Dificilmente 2 Fraca 

F5 Sim Pouca Não acredito Dificilmente 2 Fraca 

F6 Sim Muita Não acredito Dificilmente 4 Fraca 

F7 Sim Nenhuma Não acredito Pode ser 2 Fraca 

F8 Sim Muita Não acredito Dificilmente 4 Fraca 

F9 Não Pouca Não acredito Dificilmente 1 Fraca 

F10 Sim Alguma Provavelmente Provavelmente 7 Média 

F11 Sim Muita Não acredito Dificilmente 4 Fraca 

F12 Não Pouca Não acredito Dificilmente 1 Fraca 

F13 Sim Pouca Talvez Dificilmente 3 Fraca 

F14 Sim Muita Talvez Provavelmente 7 Média 

F15 Sim Muita Provavelmente Provavelmente 8 Média 

F16 Sim Muita Não acredito De certeza 7 Média 

 

F - Fumador 
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NF – Não Fumador 

 Idade Género Escolaridade 

Pratica exercício 

físico 

regularmente? 

Sente-se 

incomodado com o 

fumo do tabaco? 

Convive com 

fumadores 

regularmente? 

NF1 51-60 anos Feminino Ensino Superior Raramente Sim Sim 

NF2 > 61 anos Feminino 6.º ano 2x semana Sim Sim 

NF3 51-60 anos Feminino 4.º ano 2x semana Sim Não 

NF4 > 61 anos Masculino 9.º ano 2x semana Sim Não 

NF5 > 61 anos Masculino 9.º ano > 2x semana Não Sim 

NF6 41-50 anos Masculino Ensino Secundário Nunca Sim Sim 

NF7 > 61 anos Masculino 6.º ano > 2x semana Sim Sim 

NF8 51-60 anos Feminino Ensino Secundário 2x semana Não Sim 

NF9 41-50 anos Feminino Ensino Superior 1x semana Sim Não 

NF10 > 61 anos Masculino 4.º ano Raramente Sim Sim 

NF11 51-60 anos Feminino 6.º ano Nunca Sim Sim 

NF12 31-40 anos Feminino Ensino Superior 1x semana Sim Não 

NF13 > 61 anos Feminino 9.º ano 2x semana Sim Sim 

NF14 > 61 anos Feminino Sem escolaridade Nunca Sim Sim 

NF15 51-60 anos Feminino 9.º ano 2x semana Sim Sim 

NF16 > 61 anos Masculino 9.º ano > 2x semana Sim Não 

NF17 > 61 anos Feminino 4.º ano Nunca Sim Não 

NF18 > 61 anos Feminino 4.º ano Raramente Sim Não 
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 Idade Género Escolaridade 

Pratica exercício 

físico 

regularmente? 

Sente-se 

incomodado com o 

fumo do tabaco? 

Convive com 

fumadores 

regularmente? 

NF19 41-50 anos Masculino Ensino Secundário > 2x semana Não Não 

NF20 51-60 anos Feminino 9.º ano Nunca Sim Sim 

NF21 41-50 anos Masculino Ensino Secundário Nunca Sim Não 

NF22 18-25 anos Feminino Ensino Superior 1x semana Sim Sim 

NF23 18-25 anos Masculino Ensino Superior > 2x semana Sim Não 

NF24 31-40 anos Masculino 9.º ano Nunca Sim Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NF – Não Fumador 
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Alguma vez pediu a um 

fumador para ao fumar 

perto de si? 

Alguma vez 

experimentou fumar? 

Já foi 

fumador? 

Se já foi fumador, quais as razões que o levaram a 

deixar? 

NF1 Não Sim Não  

NF2 Sim Não Não  

NF3 Não Sim Não  

NF4 Sim Sim Sim Saúde e Qualidade de vida 

NF5 Não Sim Sim Saúde e Qualidade de vida 

NF6 Sim Não Não  

NF7 Sim Sim Sim Saúde e Qualidade de vida 

NF8 Não Sim Sim Saúde e Qualidade de vida 

NF9 Sim Não Não  

NF10 Não Não Não  

NF11 Sim Sim Não  

NF12 Não Sim Não  

NF13 Sim Sim Sim Saúde e Qualidade de vida 

NF14 Não Não Não  

NF15 Não Sim Sim Saúde e Qualidade de vida, aprovação social e/ou familiar 

NF16 Sim Sim Sim Saúde e Qualidade de vida, aprovação social e/ou familiar 

NF17 Sim Sim Sim Saúde e Qualidade de vida 

NF18 Não Sim Não  

 

NF – Não Fumador 
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NF – Não Fumador 

 

Alguma vez pediu a um 

fumador para ao fumar 

perto de si? 

Alguma vez 

experimentou fumar? 

Já foi 

fumador? 

Se já foi fumador, quais as razões que o levaram a 

deixar? 

NF19 Não Sim Sim Saúde e Qualidade de vida 

NF20 Sim Sim Não  

NF21 Sim Não Não  

NF22 Sim Não Não  

NF23 Não Não Não  

NF24 Sim Não Não  
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ANEXO XIX – Distribuição dos utentes fumadores e não fumadores consoante o género e grau de escolaridade.  

 

 

Sexo Fumador Não fumador Total 

Feminino 9 14 23 

Masculino 7 10 17 

 

 

 

Fumadores Não fumadores Escolaridade 

0 (0%) 1 (4%) Sem escolaridade 

5 (31%) 5 (21%) 4.º ano 

2 (13%) 2 (8%) 6.º ano 

4 (25%) 7 (29%) 9.º ano 

4 (25%) 4 (17%) Ensino Secundário 

1 (6%) 5 (21%) Ensino Superior 
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ANEXO XX – Resultados obtidos no Teste de Fagerström.  

Grau de dependência N.º utentes 

0-3 pontos: Grau de dependência baixo 7 

4-6 pontos: Grau de dependência médio 8 

7-10 pontos: Grau de dependência elevado 1 

44%

50%

6%

Grau de dependência - Teste de 
Fagerstrom

0-3 pontos: Grau de
dependência baixo

4-6 pontos: Grau de
dependência médio

7-10 pontos: Grau de
dependência elevado
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ANEXO XXI – Resultados obtidos no Teste de Richmond.  

 

 

Grau de motivação N.º utentes 

0-5 pontos: Motivação fraca 11 

6-8 pontos: Motivação média 4 

9-10 pontos: Motivação forte 1 

  

69%

25%

6%

Teste de Richmond - Avaliação da motivação

0-5 pontos: Motivação
fraca

6-8 pontos: Motivação
média

9-10 pontos: Motivação
forte
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ANEXO XXII – Peso das causas de morte na mortalidade total (%), de Portugal (1988-2013). Adaptado de [101]. 

  

29,5% 
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ANEXO XXIII – Constituição em camadas de uma artéria normal. Adaptado de [102]. 
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ANEXO XXIV – Estadios no desenvolvimento de lesões ateroscleróticas. Adaptado de [102].  
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ANEXO XXV – Tabela de Risco Cardiovascular SCORE para populações de países considerados de elevado 

risco. Retirado de [103]. 
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ANEXO XXVI – Tabela de Risco Cardiovascular SCORE para populações de países considerados de baixo risco. 

Retirado de [103]. 
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ANEXO XXVII – Vantagens e limitações da utilização do método SCORE para o cálculo do Risco 

Cardiovascular. Adaptado de [103]. 

  

Vantagens 

• Fácil de usar e intuitiva; 

• Estabelece uma linguagem comum de risco cardiovascular para os profissionais de saúde; 

• Permite uma avaliação mais objetiva do risco cardiovascular; 

• Tem em conta a natureza multifactorial das doenças cardiovasulares; 

• Permite uma maior flexibilidade na gestão do risco cardiovascular se um nível de um fator de risco não 

pode ser atingido, o risco cardiovascular total pode ainda ser reduzido através da redução de outros 

fatores de risco; 

• Lida com o problema de um baixo risco absoluto em jovens com múltiplos fatores de risco: a tabela do 

risco relativo ajuda a ilustrar como uma pessoa jovem com um risco cardiovascular absoluto baixo pode 

estar com um risco relativo substancialmente elevado. 

Limitações 

• Estima risco fatal, mas não o total (fatal + não fatal);  

• Adaptado para atender às diferentes populações europeias, mas não diferentes grupos étnicos dentro 

destas populações; 

• Limitada a fatores de risco major;  

• Idade limitada (40–65 anos). 
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ANEXO XXVIII – Tabela de Risco Cardiovascular Relativo. Retirado de [103]. 
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ANEXO XXIX – Níveis de Risco Cardiovascular [105]. 

  

Níveis de Risco 

Cardiovascular 
Critérios 

Muito alto 

(i) Utente portador de DCV aterosclerótica documentada, independentemente do 

território vascular afetado, como sejam, enfarte do miocárdio, síndrome 

coronário agudo, revascularização coronária ou outro procedimento de 

revascularização arterial, acidente vascular cerebral isquémico, doença arterial 

periférica; 

(ii) Utente com DM tipo 2 ou tipo 1, com um ou mais fatores de risco e/ou lesão dos 

órgãos-alvo (tal como microalbuminúria: 30-300 mg/24 horas); 

(iii) Utente com doença renal crónica grave [taxa de filtração glomerular (TFG) 

inferior a 30 ml/min/1,73 m2]; 

(iv) Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 10%. 

Alto 

(i) Utente com fatores de risco vascular isolados, muito elevados, tais como, 

hipertensão arterial grave (de grau 3) ou dislipidemia familiar; 

(ii) Utente com diabetes tipo 2 ou tipo 1, mas sem outros fatores de risco CV ou lesão 

de órgão-alvo; 

(iii) Utente com doença renal crónica moderada (TFG entre 30-59 ml/min/1,73 m2); 

(iv) Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 5% mas inferior a 10%. 

Moderado Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 1% mas inferior a 5%. 

Baixo Utente com avaliação de SCORE inferior a 1%. 
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ANEXO XXX – Classificação do peso de acordo com o Índice de Massa Corporal em adultos. Adaptado de [111]. 

 

IMC = [ peso (kg) / comprimento (m)2 ] 

 

Adultos (> 18 anos de idade) Índice de Massa Corporal (kg/m2) 

Baixo peso < 18,5 

Peso normal 18,5 – 24,9 

Excesso de peso 25 – 29,9 

Obesidade grau I 30 – 34,9 

Obesidade grau II 35 – 39,9 

Obesidade grau III ≥ 40 
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ANEXO XXXI – Níveis de ação, recomendados pela Organização Mundial de Saúde, para o perímetro 

abdominal [112]. 

 

 Perímetro Abdominal (cm) Intervenção 

Nível de ação I 
Sexo Masculino:  ≥ 94 Limite acima do qual não deve ser 

ganho mais peso. Sexo Feminino:  ≥ 80 

Nível de ação II 
Sexo Masculino:  ≥ 102 Limite em que deve ser aconselhada 

a redução do peso. Sexo Feminino:  ≥ 88 
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ANEXO XXXII – Valor-alvo de c-LDL de acordo e o grau de Risco Cardiovascular [103]. 

 

Grau de Risco Valor-alvo de c-LDL 

Muito elevado 
< 70 mg/dl ou uma redução do c-LDL ≥ 50% quando valor alvo não consegue ser 

atingido 

Elevado < 100 mg/dl 

Moderado < 115 mg/dl 

Baixo  
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ANEXO XXXIII – Critérios de classificação do metabolismo da glicose segundo a Organização Mundial de 

Saúde (valores de glicose no plasma venoso) [122]. 

  

Diagnóstico Critérios 

Diabetes 

(i) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou  

(ii) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); ou  

(iii) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância 

à glicose oral com 75g de glicose; ou 

(iv) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.   

Anomalia da 

glicose em jejum 
(i) Glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl (ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l). 

Tolerância 

diminuída à 

glucose 

(i) Glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/l). 
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ANEXO XXXIV – Algoritmo clínico/árvore de decisão para diagnóstico de Hipertensão Arterial. Adaptado de 

[159]. 
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ANEXO XXXV – Questionário – Avaliação do Risco Cardiovascular. 
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ANEXO XXXVI – Orientações relativas à Dieta Mediterrânica. 

  



 

  
Cláudia Veloso – Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 109 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante                                                              Farmácia do Campo 

  



 

  
Cláudia Veloso – Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 110 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante                                                              Farmácia do Campo 
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ANEXO XXXVII – Compilação dos resultados da Avaliação do Risco Cardiovascular. 

 

Idade Sexo 
Peso 

(kg) 

Altura 

(cm) 

IMC 

(kg/m2) 
PA (cm) 

PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

TRIG 

(mg/dl) 

CT 

(mg/dl) 

LDL 

(mg/dl) 

HDL 

(mg/dl) 

RCV 

(%) 

Inquérito 1 69 F 75 160 29,30 107 121 81 67 186 100 52 ≥ 10% 

Inquérito 2 73 M 74 165 27,18 102 125 67 270 220 124 42 ≥ 5% 

Inquérito 3 77 F 58 150 25,78 90 134 77 177 199 111 52 ≥ 5% 

Inquérito 4 59 F 56 157 22,72 75 115;103 68;66 115 212 108 81 1% 

Inquérito 5 84 F 78 154 32,89 109 148 90 192 204 120 45 ≥ 5% 

Inquérito 6 66 F 56 167 20,08 83 114;122 57;59 346 173 41 62 ≥ 10% 

Inquérito 7 63 F 55 152 23,81 81 131 85 120 177 77 76 3-4% 

Inquérito 8 78 F 60 155 24,97 93 152 74 453 211 Não calculou 47 ≥ 10% 

Inquérito 9 77 F 55 145 26,16 96 147 87 75 146 87 44 ≥ 5% 

Inquérito 10 76 F 70 155 29,14 94 105 59 93 221 159 44 ≥ 5% 

Inquérito 11 46 F 61 152 26,40 84 147 99 145 161 89 43 1% 

Inquérito 12 74 F 81 150 36,00 114 125 81 104 187 112 54 ≥ 5% 

Inquérito 13 62 F 65 155 27,06 89 147 86 84 182 119 47 1-2% 

Inquérito 14 30 F 71 171 24,28 76 117;110 80;70  186   1 

Inquérito 15 61 F 58 158 23,23 83 124;137 73;79 554 150   1% 

 

CT – Colesterol Total; F – Feminino; IMC – Índice de Massa Corporal; M – Masculino; PA – Perímetro Abdominal; PAD – Pressão Arterial Diastólica; PAS – Pressão Arterial Sistólica; RCV – Risco Cardiovascular; TRIG – Triglicerídeos. 
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Considera a 

Sua Saúde? 

No último 

ano quantas 

vezes foi ao 

médico? 

Alguma vez lhe foi dito pelo médico que tinha: Toma de forma 

regular 

medicamentos para o 

sistema 

cardiovascular? 

Já teve alguma 

doença(s)/episódio(s) 

cardiovascular(es) 

diagnosticado(s) por um 

Médico 

Hipertensão? Hipercolesterolemia? Diabetes? 

Inquérito 1 Boa 1-3 vezes Não Sim Sim Sim Não 

Inquérito 2 Muito boa 1-3 vezes Sim Não Não Sim Não 

Inquérito 3 Razoável 1-3 vezes Sim Sim Não Sim Não 

Inquérito 4 Boa 1-3 vezes Sim Sim Não Não Não 

Inquérito 5 Razoável 1-3 vezes Sim Sim Não Sim Não 

Inquérito 6 Razoável 4 ou mais Sim Sim Sim Sim Enfarte Agudo do Miocárdio 

Inquérito 7 Boa 1-3 vezes Não Não Não Não Não 

Inquérito 8 Fraca 4 ou mais Sim Sim Sim Sim AVC/Trombose 

Inquérito 9 Boa 1-3 vezes Não Não Não Sim Não 

Inquérito 10 Razoável 1-3 vezes Sim Sim Não Sim Não 

Inquérito 11 Razoável 1-3 vezes Não Não Não Sim Não 

Inquérito 12 Fraca 4 ou mais Sim Sim Não Sim Não 

Inquérito 13 Boa 1-3 vezes Sim Sim Não Sim Não 

Inquérito 14 Boa 1-3 vezes Não Não Não Não Não 

Inquérito 15 Razoável 1-3 vezes Sim Sim Não Não Não 
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NS/NR – Não Sei/Não Respondo. 

 Algum parente seu em primeiro grau (pais ou irmãos) 

sofre de:  Relativamente 

ao tabaco 

considera-se: 

Relativamente à 

atividade física, em 

média qual o 

número de horas 

de atividade física? 

Relativamente ao 

sedentarismo, em média 

qual o número de horas 

por semana de práticas 

sedentárias? 

Em média, 

quantas 

refeições faz 

por dia? 
Hipertensão? Hipercolesterolemia? Diabetes? 

Inquérito 1 Não NS/NR Sim Nunca fumou Nenhuma ≥ 10 e < 20 horas ≤ 3 refeições 

Inquérito 2 NS/NR NS/NR Não 
Ex-Fumador 

(<12 meses) 
Nenhuma ≥ 10 e < 20 horas ≤ 3 refeições 

Inquérito 3 Sim Sim Sim 
Ex-Fumador 

(<12 meses) 
Nenhuma ≥ 10 e < 20 horas 4 refeições 

Inquérito 4 Sim Sim Não Nunca fumou 3 horas ≥ 10 e < 20 horas 4 refeições 

Inquérito 5 NS/NR NS/NR NS/NR Nunca fumou Nenhuma ≥ 10 e < 20 horas ≥ 5 refeições 

Inquérito 6 NS/NR Sim Sim Nunca fumou 1-2 horas ≥ 10 e < 20 horas ≥ 5 refeições 

Inquérito 7 Sim Não Não 
Fumador (1-10 

cigarros/dia) 
Nenhuma < 3 horas ≤ 3 refeições 

Inquérito 8 NS/NR NS/NR Sim Nunca fumou Nenhuma ≥ 10 e < 20 horas 4 refeições 

Inquérito 9 Sim NS/NR Não Nunca fumou 1-2 horas ≥ 3 e < 5 horas ≤ 3 refeições 

Inquérito 10 NS/NR NS/NR NS/NR Nunca fumou 3 horas ≥ 5 e < 10 horas 4 refeições 

Inquérito 11 Sim Não Sim Fumador Nenhuma ≥ 3 e < 5 horas ≤ 3 refeições 

Inquérito 12 NS/NR NS/NR NS/NR Nunca fumou 3 horas ≥ 10 e < 20 horas ≤ 3 refeições 

Inquérito 13 Sim Sim Não Nunca fumou 4 horas ≥ 10 e < 20 horas ≤ 3 refeições 

Inquérito 14 Sim Sim Sim Nunca fumou 3 horas ≥ 5 e < 10 horas ≥ 5 refeições 

Inquérito 15 Sim Sim Sim Nunca fumou ≥ 5 horas ≥ 5 e < 10 horas 4 refeições 
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Com que frequência ingere: 

Manteiga? 
Queijos 

Curados? 

Enchidos, 

entremeada, 

salsichas? 

Natas? Pastelaria? 
Sobremesas 

doces? 
Fruta? 

Salada ou outros 

legumes a 

acompanhar o prato? 

Sopa? 

Inquérito 1 Todos os dias ≥ 3 x semana < 1 x semana 
< 1 x 

semana 

< 1 x 

semana 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 
≥ 1 refeição por dia 

≥ 3 x 

semana 

Inquérito 2 < 1 x semana 1-2 x semana < 1 x semana 
< 1 x 

semana 

1-2 x 

semana 
< 1 x semana 

<1 peça por 

dia 

≥ 3 refeição por 

semana 

≥ 3 x 

semana 

Inquérito 3 Todos os dias < 1 x semana < 1 x semana Nunca 
< 1 x 

semana 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 
≥ 1 refeição por dia 

1-2 x 

semana 

Inquérito 4 Todos os dias < 1 x semana < 1 x semana 
< 1 x 

semana 

1-2 x 

semana 
1-2 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 

≥ 3 refeição por 

semana 

≥ 3 x 

semana 

Inquérito 5 1-2 x semana ≥ 3 x semana Nunca Nunca Nunca < 1 x semana 
≥ 2 peças 

por dia 
≥ 1 refeição por dia 

≥ 3 x 

semana 

Inquérito 6 Todos os dias < 1 x semana Nunca 
< 1 x 

semana 
Nunca < 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 

≥ 3 refeição por 

semana 

≥ 1 refeição 

por dia 

Inquérito 7 Todos os dias ≥ 3 x semana < 1 x semana 
< 1 x 

semana 

1-2 x 

semana 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 

≥ 3 refeição por 

semana 

≥ 1 refeição 

por dia 

Inquérito 8 < 1 x semana < 1 x semana < 1 x semana 
Todos os 

dias 

Todos os 

dias 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 
≥ 1 refeição por dia 

≥ 1 refeição 

por dia 

Inquérito 9 < 1 x semana Nunca Nunca 
< 1 x 

semana 

< 1 x 

semana 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 

≥ 3 refeição por 

semana 

≥ 1 refeição 

por dia 

Inquérito 10 < 1 x semana < 1 x semana Nunca 
< 1 x 

semana 

< 1 x 

semana 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 
≥ 1 refeição por dia 

≥ 1 refeição 

por dia 

Inquérito 11 1-2 x semana < 1 x semana < 1 x semana Nunca 
< 1 x 

semana 
1-2 x semana Nunca ≥ 1 refeição por dia 

< 1 x 

semana 

Inquérito 12 Nunca 1-2 x semana ≥ 3 x semana Nunca 
1-2 x 

semana 
< 1 x semana 

1 peça por 

dia 

≥ 3 refeição por 

semana 

≥ 3 x 

semana 

Inquérito 13 Todos os dias ≥ 3 x semana < 1 x semana 
< 1 x 

semana 

≥ 3 x 

semana 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 
1-2 x semana 

≥ 1 refeição 

por dia 

Inquérito 14 < 1 x semana 1-2 x semana < 1 x semana 
< 1 x 

semana 

1-2 x 

semana 
1-2 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 
≥ 1 refeição por dia 

≥ 1 refeição 

por dia 

Inquérito 15 1-2 x semana 1-2 x semana 1-2 x semana 
< 1 x 

semana 

1-2 x 

semana 
< 1 x semana 

≥ 2 peças 

por dia 
≥ 1 refeição por dia 

≥ 1 refeição 

por dia 
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ANEXO XXXVIII – Dados relativos ao Índice de Massa Corporal dos participantes da Avaliação do Risco 

Cardiovascular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Classificação do Peso N.º Utentes 

Baixo Peso 0 

Peso Normal 5 

Excesso de Peso 8 

Obesidade Grau I 1 

Obesidade Grau II 1 

Obesidade Grau III 0 

0%

33%

53%

7%

7%

0%

Classificação do peso de acordo com o 
Índice de Massa Corporal

Baixo peso

Peso Normal

Excesso de peso

Obesidade Grau I

Obesidade Grau II

Obesidade Grau III
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ANEXO XXXIX – Dados relativos ao Perímetro Abdominal dos participantes do sexo feminino da Avaliação do 

Risco Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

  

Perímetro 

Abdominal  
N.º Utentes 

< 80 cm 2 

≥ 80 cm 12 

14%

86%

Perímetro Abdominal das participantes 
do sexo feminino

< 80 cm

≥ 80 cm
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ANEXO XL – Dados relativos ao diagnóstico de Hipertensão Arterial, Hipercolesterolémia e Diabetes em 

parentes diretos dos participantes da Avaliação do Risco Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resposta  N.º Utentes 

Sim 8 

Não  1 

NS/NR 6 

Resposta  N.º Utentes 

Sim 6 

Não  2 

NS/NR 7 

Resposta  N.º Utentes 

Sim 7 

Não  5 

NS/NR 3 

53%

7%

40%

Algum parente seu em primeiro grau 
(pais ou irmãos sofre de Hipertensão?

Sim

Não

NS/NR

40%

13%

47%

Algum parente seu em primeiro grau 
(pais ou irmãos) sofre de 

Hipercolesterolémica?

Sim

Não

NS/NR

47%

33%

20%

Algum parente seu em primeiro grau 
(pais ou irmãos) sofre de Diabetes?

Sim

Não

NS/NR
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ANEXO XLI – Dados relativos ao risco cardiovascular absoluto dos participantes da Avaliação do Risco 

Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta N.º Utentes 

Muito elevado (≥ 10%) 3 

Elevado (5-9%) 6 

Moderado (1-4%) 5 

Baixo (< 1%) 0 

21%

43%

36%

0%

Risco Cardiovascular

Muito Elevado (≥ 10%)

Elevado (5-9%)

Moderado (1-4%)

Baixo (<1%)
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ANEXO XLII – Dados relativos ao c-LDL alvo dos participantes da Avaliação do Risco Cardiovascular. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Risco Cardiovascular 
Valor-alvo de c-LDL 

(mg/dl) 

C-LDL determinado 

(mg/dl) 

Inquérito 1 ≥ 10% < 70  100 

Inquérito 2 ≥ 5% < 100 124 

Inquérito 3 ≥ 5% < 100 111 

Inquérito 4 1% < 115 108 

Inquérito 5 ≥ 5% < 100 120 

Inquérito 6 ≥ 10% < 70 41 

Inquérito 7 3-4% < 115 77 

Inquérito 8 ≥ 10% < 70 Não calculou 

Inquérito 9 ≥ 5% < 100 87 

Inquérito 10 ≥ 5% < 100 159 

Inquérito 11 1% < 115 89 

Inquérito 12 ≥ 5% < 100 112 

Inquérito 13 1-2% < 115 119 

Inquérito 14 1 < 115  

Inquérito 15 1% < 115  

42%

58%

Valores de c-LDL objetivo

c-LDL dentro dos
objetivos

c-LDL fora dos
objetivos
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ANEXO XLIII – Estrutura da epiderme. Retirado de [165]. 
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ANEXO XLIV – Biossíntese da melanina. Retirado de [165]. 
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ANEXO XLV – Escala de Fitzpatrick. Adaptado de [165]. 

 

FOTOTIPO FENÓTIPO 
EUMELANINA 

EPIDÉRMICA 

RESPOSTA 

CUTÂNEA À RUV 

RISCO DE 

CANCRO 

I 

Pele não exposta branca 

brilhante; olhos 

azuis/verdes; 

frequentemente com 

sardas 

+/- 
Queima sempre 

Nunca bronzeia 
++++ 

II 

Pele não exposta branca; 

olhos azuis, avelã ou 

castanhos, cabelo ruivo, 

loiro ou castanho 

+ 
Queima facilmente 

Bronzeia minimamente 
+++/++++ 

III 

Pele não exposta clara; 

olhos castanhos; cabelo 

escuro 

++ 

Queima 

moderadamente 

Capacidade de 

bronzear média 

+++ 

IV 

Pele não exposta 

castanha clara; olhos 

escuros; cabelo escuro 

+++ 
Queima minimamente 

Bronzeia facilmente 
++ 

V 

Pele não exposta 

castanha; olhos escuros; 

cabelo escuro 

++++ 

Raramente queima 

Bronzeia facilmente e 

substancialmente 

+ 

VI 

Pele não exposta preta; 

olhos escuros; cabelo 

escuro 

++++++ 

Praticamente nunca 

queima 

Bronzeia 

imediatamente e em 

grande quantidade 

+/- 
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ANEXO XLVI – Espetro da radiação visível e ultravioleta. Retirado de [165]. 
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ANEXO XLVII – Mecanismo fisiológico do bronzeamento. Retirado de [165]. 
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ANEXO XLVIII – Fotoprodução e metabolismo da vitamina D e os vários efeitos biológicos do 1,25(OH)2D 

nos níveis de cálcio e fósforo e metabolismo ósseo. Retirado de [215]. 
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ANEXO XLIX – Cartazes de publicitação das atividades “Pela saúde da sua pele, troque o seu protetor solar 

antigo por um novo” e Concurso de Desenho Infantil. 
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ANEXO L – Espaço destinado à realização das atividades “Pela saúde da sua pele, troque o seu protetor solar 

antigo por um novo”. 
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ANEXO LI – Póster “Exposição Solar Saudável”. 

  

Elaborado por Cláudia Veloso, estagiária da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  
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ANEXO LII – Livro infantil acerca dos cuidados a ter com o sol. 
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ANEXO LIII – Protocolo de aconselhamento elaborado. 
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RESUMO 

Os Serviços Farmacêuticos são um serviço fulcral do funcionamento de qualquer hospital. De acordo com 

o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, farmácia hospitalar designa “o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de 

assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de investigação cientifica e de ensino 

que lhes couber. Cabe ao farmacêutico hospitalar assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança dos mesmos medicamentos e integrar as equipas de cuidados de saúde. 

O estágio é uma vertente muito importante de aprendizagem, uma vez que permite ao aluno o contato direto 

com a realidade profissional, complementando a sua aprendizagem teórica com as práticas daquela que será a 

sua profissão.  

Dado nunca ter contatado com esta vertente da atuação farmacêutica, o estágio nos Serviços Farmacêuticos 

do Hospital das Forças Armadas – Pólo do Porto surge como uma importante forma de compreender melhor 

aquilo que é o exercício de farmácia hospitalar e de aprofundar o conhecimento na área. 

Assim, ao longo do presente relatório é descrito o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

das Forças Armadas – Pólo do Porto, algumas das tarefas desempenhadas diariamente no âmbito do circuito do 

medicamento em farmácia hospitalar, bem como todas as tarefas/trabalhos que me foram propostos ao longo do 

estágio.   
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1. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS – PÓLO DO PORTO 

A primeira pedra daquele que viria a ser o primeiro hospital militar construído de raiz na cidade do Porto, 

o Hospital Militar D. Pedro V, é lançada a 22 de abril de 18621. Sete anos após o início dos trabalhos, apesar 

deste se encontrar apenas construído em cerca de 1/3, recebe já os seus primeiros doentes1. Em 1909, o Hospital 

Militar D. Pedro V vê a sua designação alterada para Hospital Militar do Porto1. Apenas 50 anos após o 

lançamento da primeira pedra, a construção do Hospital Militar do Porto é dada por concluída. O hospital vê 

novamente a sua designação alterada, em 1926, para Hospital Militar Regional N. º1, e novamente, em 1990, 

para Hospital Militar Regional N.º1 (D. Pedro V)1. Em 2014, em consequência da fusão de vários hospitais das 

Forças Armadas, surge o Hospital das Forças Armadas, constituído pelos pólos de Lisboa e Porto (HFAR/PP), 

tendo o HFAR/PP a sua localização no espaço físico ocupado pelo Hospital Militar Regional N. º12. 

O HFAR/PP tem como missão prestar cuidados de saúde diferenciados aos militares das Forças Armadas, 

bem como à família militar e aos deficientes militares, podendo, na sequência de acordos que venha a celebrar, 

prestar cuidados de saúde a outros utentes2. São também prestados cuidados a elementos das Forças de 

Segurança (Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Marítima e Guardas Prisionais), 

bem como a familiares diretos. Assim, são prestados serviços aos beneficiários dos subsistemas Assistência na 

Doença ao Militar (ADM), Assistência na Doença à Guarda Nacional Republicana (ADMG) e Subsistema de 

Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD-PSP). 

 

2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) constituem uma unidade de apoio assistencial do HFAR/PP. Apresentam-

-se como um serviço de autonomia técnica e científica, com dependência hierárquica e funcional do Subdiretor 

do HFAR/PP, tendo por finalidade e exercício de atividades de farmácia hospitalar3. Entende-se por farmácia 

hospitalar, o “conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles 

ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a 

ação de investigação cientifica e de ensino que lhes couber”4. Cabe aos SF promover a prestação de cuidados 

farmacêuticos, de modo a garantir o tratamento farmacoterapêutico seguro e efetivo a todos os doentes assistidos 

no HFAR/PP e assegurar o controlo integral de todo o circuito do medicamento, dispositivos médicos (DM) e 

reagentes, de modo a promover o respetivo uso racional, seguro e eficaz em todo o hospital3. São atribuições 

dos SF do HFAR/PP: gestão (armazenagem e distribuições) dos medicamentos, DM e reagentes; estruturação, 

implementação e gestão dos processos de aquisição de medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos (PF); 

manipulação e preparação de medicamentos (reconstituição de citotóxicos, preparação de doses unitárias, entre 

outros); prestação de informação sobre medicamentos a todos os Serviços Hospitalares (SH) do HFAR/PP; 

implementação e monitorização da política de medicamentos definida no HFAR/PP; exercício de Farmácia 

Clínica; realização de estudos de farmacocinética e ações da farmacovigilância; participação nas comissões 

técnicas hospitalares e no apoio nos SH que o solicitem; colaboração no ensino e investigação no âmbito da 

Farmácia Hospitalar, designadamente através da formação pós-graduada dos profissionais e na realização de 

Ensaios Clínicos (EC); monitorização de estágios do curso de Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas e 

Licenciatura em Farmácia3. 

 

2.1. RECURSOS HUMANOS 

A hierarquia funcional nos SF do HFAR/PP tem caráter militar, sendo constituída por um farmacêutico 

chefe militar (Major farmacêutico Vítor Silva), dois farmacêuticos militares (Major farmacêutico Luís Faria e 
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Major farmacêutica Carla Veiros), um técnico de farmácia militar (Sargento-Ajudante Jorge Ramos), um técnico 

de farmácia civil (técnica Rosário Garcia) e por um auxiliar de ação médica militar (Cabo-adjunto André Couto). 

As diversas áreas de atuação dos SF encontram-se divididas pelos três majores farmacêuticos, havendo uma 

rotação periódica, de forma a que todos possam contactar com as diferentes áreas de forma regular. 

 

2.2. ESPAÇO FÍSICO 

Os SF estão distribuídos por dois pisos: no rés-do-chão encontra-se a área técnica e no primeiro piso a área 

administrativa/reuniões. Neste último encontram-se localizados os gabinetes dos farmacêuticos da unidade, uma 

sala de convívio e uma sala de arquivo. No rés-do-chão estão organizadas as seguintes áreas: (a) Área de 

atendimento, local onde é realizado o atendimento dos SH, utentes e outras entidades e a dispensa da medicação 

de ambulatório e onde se encontram os carros utilizados no transporte das malas de unidose e medicamentos/DM 

para os respetivos SH (anexo I.A); (b) Área de armazenamento de medicamentos injetáveis e alguma 

fluidoterapia (anexo I.B); (c) Área de preparação da Dose Individual Unitária, local onde é efetuada a 

preparação das malas com medicação em dose unitária, para os doentes dos serviços de internamento (anexo 

I.C) e onde se encontram armazenados todos os medicamentos necessários, de qualquer forma farmacêutica, em 

gavetas devidamente identificadas (anexo I.D); (d) Área de armazenamento de medicamentos sob condições 

especiais, área onde são armazenados medicamentos sujeitos a condições especiais de armazenamento (ex: 

medicamentos que requerem temperaturas de armazenamento compreendidos entre os 2 e 8ºC (anexo I.E) e 

medicamentos que devem estar armazenados isoladamente dos restantes (anexo I.F)) ou a condições especiais 

de requisição/dispensa (ex: hemoderivados (anexo I.G), estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas (anexo 

I.H)); (e) Área de armazenamento de DM, desinfetantes e reagentes (anexo I.I); (f) Área de 

armazenamento de medicamentos – formulações orais (sólidas e líquidas), fórmulas retais, fórmulas 

tópicas e outras (anexo I.J). 
 

2.3. PROGRAMA INFORMÁTICO 

O software informático que se encontra instituído nos SF do HFAR/PP é o SIGEHP – Sistema Integrado 

de Gestão Hospitalar, sendo que estão apenas disponíveis dois módulos: o módulo de gestão de stocks e o módulo 

de dose unitária. O módulo de gestão de stocks permite a realização de todas as atividades inerentes à gestão de 

medicamentos (ex: realização de encomendas, movimentação de produtos, controlo de lotes e validades, gestão 

do tipo e quantidade de medicamentos existentes em armazém, entre outros). Por sua vez, o módulo de dose 

unitária permite o acesso à prescrição terapêutica eletrónica dos vários doentes internados, bem como o acesso 

a informação importante como o centro de custo, médico requisitante, sala, cama, complementada com 

informação clínica, designação dos fármacos, dosagens, frequências, vias, periodicidade, entre outros. Uma 

grande desvantagem deste software é que não permite fazer o registo e acompanhamento dos doentes nos vários 

SH. Assim, os SF do HFAR/PP elaboraram várias folhas de excel, as quais irei referir posteriormente, de formar 

a contornar esta lacuna. 

 

3. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Sendo um hospital sob a tutela do Ministério da Defesa, e não do Ministério da Saúde, a aquisição de 

medicamentos, DM e reagentes não é efetuada tendo em conta o catálogo de aprovisionamento público da saúde. 

A seleção de medicamentos é efetuada tendo como base as necessidades do doente e o Formulário Hospitalar 
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Nacional de Medicamentos (FHNM), mediante aprovação da Comissão de Farmácia e Terapêutica, comum a 

ambos os pólos do HFAR, ou do diretor clínico do HFAR/PP. Cabe ao SF garantir que é disponibilizado ao 

doente o medicamento ou DM com a melhor relação qualidade-preço de custo. 

As encomendas de medicamentos, DM e reagentes é efetuada a um único fornecedor, o Laboratório Militar 

de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF). A sucursal do Porto do LMPQF é um organismo dotado de 

autonomia financeira e administrativa que se localiza no interior das instalações do HFAR/PP, ao qual apoia na 

forma de serviço de aprovisionamento. Ao funcionar como fornecedor exclusivo dos SF do HFAR/PP, cabe ao 

LMPQF adquirir os medicamentos, DM e reagentes aos distribuidores. Sempre que são efetuadas notas de 

encomendas (anexo II), estas são carimbadas, assinadas pelo farmacêutico e reencaminhadas para o LMPQF, 

localizado no primeiro piso, adjacente aos SF. Os produtos são posteriormente entregues nos SF. 

A partir do início do ano de 2015, parte dos medicamentos armazenados nos SF não fazem efetivamente 

parte do stock dos SF. Estes são consignados pelo LMPQF aos SF dos HFAR/PP. Desta forma, só depois de ser 

concretizada a dispensa do medicamento ao profissional de saúde ou doente é elaborada a nota de encomenda, 

que deve ser efetuada por doente e por tratamento. Posteriormente, o LMPQF fatura ao HFAR/PP ou Instituto 

de Ação Social das Forças Armadas, conforme se tratar de doentes abrangidos pela ADMG/SAD-PSP ou ADM, 

respetivamente (anexo III). Este sistema abrange todos os medicamentos dispensados a doentes em hospital-dia 

(ex: Unidade de Tratamento de Ambulatório (UTA), nefrologia, dermatologia, neurologia, entre outros). 

 

4. AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

A utilização de medicamentos em Portugal carece de que os mesmos disponham de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), a qual é concedida pelo Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde (INFARMED). Todavia, existem situações clínicas para as quais são necessários medicamentos que não 

dispõem dessa autorização. É para permitir o acesso a esses medicamentos que surge a Autorização de Utilização 

Excecional (AUE). Assim, a AUE permite a aquisição de medicamentos que não possuam AIM em Portugal. O 

pedido de AUE deve ser apresentado, pelo diretor clínico ou entidade equivalente da instituição de saúde, ao 

INFARMED, durante o mês de setembro, para vigorar no ano seguinte5. As autorizações concedidas têm sempre 

caráter temporário, sendo, no caso de autorizações para utilização de medicamentos com benefício clínico bem 

reconhecido, a autorização válida até ao último dia do ano para a qual foi concebida5. Não obstante, é possível 

efetuar um pedido de AUE em qualquer altura do ano ou requerer o aumento da quantidade inicial autorizada, 

desde que apresente motivo justificativo5. 

A AUE a instituições de saúde depende da verificação cumulativa das seguintes condições: a entidade 

requerente ser uma instituição de saúde com ou sem regime de internamento; não existirem, em Portugal, 

medicamentos que apresentem idêntica composição qualitativa e quantitativa de substâncias ativas e forma 

farmacêutica; os medicamentos serem considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

determinadas patologias e comprovadamente sem alternativa terapêutica5. Regra geral, deve ser feito um pedido 

de AUE por medicamento, sendo que cada pedido deve ser obrigatoriamente instruído com os seguintes 

elementos: impresso de uso obrigatório (anexo IV); justificação clínica (anexo V), quando o pedido de AUE se 

reporte a medicamentos de benefício clínico bem reconhecido não pertencentes ao FHNM; declaração de 

farmacovigilância (anexo VI); no caso de pedido de AUE ao abrigo de AIM em país terceiro, cópia da AIM 

obtida no país de origem ou preferencialmente da última renovação, acompanhadas, quando aplicável, de 

documento comprovativo de que a AIM se mantém válida; cópia atualizada do resumo das características do 
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medicamento ou, quando não exista, cópia de documento equivalente; caso o medicamento seja adquirido ao 

abrigo de AIM em país terceiro, comprovativo de fabrico por entidade devidamente autorizada no respetivo país 

e de acordo com normas, no mínimo, equivalentes às boas práticas de fabrico fixadas no âmbito da Comunidade 

Europeia5. 

A documentação necessária deve ser enviada exclusivamente por correio eletrónico, devendo ser enviado 

um e-mail por substância ativa e por tipo de medicamento6. Após avaliação e aprovação, a AUE é emitida pelo 

INFARMED, que emite duas vias: um documento original para efeitos alfandegários (anexo VII) e um duplicado 

que é enviado ao fornecedor no ato da entrega da encomenda5.  

Quando, no mês de setembro de 2015, foram efetuados os pedidos de cotação para diversos medicamentos 

aos distribuidores, estes não forneceram essas respetivas cotações, uma vez que iriam ocorrer alterações de 

preços no mês de janeiro de 2016. Deste modo, os pedidos de cotação e, consequentemente, os pedidos de AUE 

foram apenas realizados no mês de janeiro de 2016, para vigorar nesse mesmo ano. Tais acontecimentos 

permitiram que durante este estágio tivesse a oportunidade de perceber a dinâmica envolvida na realização dos 

pedidos de AUE e de participar ativamente através do preenchimento e organização dos formulários já referidos 

anteriormente dos diversos medicamentos. 

 

5. RECEÇÃO, VERIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os medicamentos, DM e reagentes que constam da nota de encomenda são entregues nos SF, juntamente 

com a fatura pró-forma. Uma vez que o pedido de cabimentação é demorado, numa fase inicial é emitida uma 

fatura pró-forma, sendo, numa fase posterior, entregue a fatura nos SF, juntamente com a guia de transporte. Na 

altura da receção, é da responsabilidade de um dos técnicos de farmácia fazer o controlo dos PF rececionados, 

de acordo com o pedido original e a descrição na fatura pró-forma. Nesta fase é importante verificar se todos os 

PF encomendados são rececionados, estado das embalagens, lote, prazo de validade, dosagem, forma 

farmacêutica e preço. De realçar que neste processo deve ser dada prioridade aos medicamentos que necessitam 

de condições especiais de conservação, nomeadamente, medicamentos de frio (2-8 ºC). Depois de realizada a 

confirmação, é efetuada a receção no sistema informático, de forma a que estes entrem no stock dos SF, e emitido 

o comprovativo de entrada. No caso dos medicamentos, é importante incluir a informação do lote e prazo de 

validade. A nota de encomenda, fatura pró-forma/fatura e comprovativo de receção são arquivados nos SF. 

O armazenamento de medicamentos é uma importante atividade do ciclo do medicamento. Apesar de ser 

encarada por muitos como uma atividade meramente administrativa, a verdade é que o correto armazenamento 

e conservação dos medicamentos tem como objetivo assegurar, não só a qualidade, eficácia e segurança do 

mesmo, mas também um controlo eficaz do stock existente. Nos SF do HFAR/PP, o armazenamento dos 

medicamentos, tanto de temperatura ambiente como de frio, DM e reagentes é efetuado de acordo com o 

princípio FIFO (first in, first out) e FEFO (first expired, first out), de modo a garantir que são sempre dispensados 

primeiro os medicamentos/DM/reagentes com prazo de validade mais próximo de expirar (ver anexo LXV – O 

que significam os acrónimos FIFO e FEFO?). 

Alguns medicamentos, tal como referido anteriormente, requerem condições especiais de conservação, 

nomeadamente medicamentos que devem ser armazenados a uma temperatura compreendida entre os 2-8ºC. 

Para que a qualidade, eficácia e segurança destes medicamentos possa ser assegurada, e se evitem desperdícios 

e prejuízos desnecessários, é imprescindível a implementação de procedimentos que assegurem o controlo da 
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temperatura de armazenamento7. O equipamento de armazenamento deve estar munido de sistema de controlo 

e registo das temperaturas máxima e mínima, bem como de alarme permanentemente ativados e calibrados, para 

avisar sempre que ocorra uma alteração anormal da temperatura7. Nos SF do HFAR/PP é responsabilidade dos 

três farmacêuticos efetuar a verificação do bom funcionamento do alarme automático do sistema de controlo e 

registo de temperatura dos dois frigoríficos. Esta verificação deve ser efetuada de véspera sempre que se preveja 

o encerramento dos SF por um período igual ou superior a 24 horas e inclui: verificar o bom funcionamento das 

duas sondas SPY referentes a ambos os frigoríficos e teste de funcionamento e operacionalidade do sistema de 

alarme7. Este último consiste em voluntariamente acionar o alarme dos frigoríficos, através do programa Sirius® 

Lite e aguardar uma chamada proveniente do graduado-dia, informando que o sistema de alarme do frigorífico 

foi acionado. Quando tal acontecer, significa que o alarme está operacional. O registo da realização do teste do 

alarme é efetuado em impresso próprio (anexo VIII). Numa situação real, o alarme dos frigoríficos é acionado 

sempre que se registarem duas leituras consecutivas, realizadas a cada 20 minutos, diferentes dos valores 

estabelecidos. Automaticamente, é desencadeada uma chamada telefónica para o graduado-dia, que contacta 

imediatamente o farmacêutico de serviço e juntos tomam as medidas necessárias para solucionar o problema. 

  

6. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

A distribuição de medicamentos é uma atividade que se reveste de elevada importância em farmácia 

hospitalar, uma vez que é a fase do circuito do medicamento que permite efetivamente que este chegue de forma 

adequada ao doente. A distribuição pode ser definida como “uma atividade da farmácia hospitalar que, com 

metodologia e circuitos próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, para 

o cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e a todos os doentes do hospital”8. Esta tem 

como principais objetivos garantir o cumprimento da prescrição; racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

garantir a administração correta do medicamento; diminuir os erros relacionados com a medicação; monitorizar 

a terapêutica; reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos e racionalizar os custos com terapêutica9. O estágio no HFAR/PP possibilitou-me contactar com 

os vários Sistemas de Distribuição de Medicamentos (SDM) e perceber que se trata de uma das atividades mais 

importantes no âmbito da farmácia hospitalar. Os SF do HFAR/PP utilizam os seguintes SDM: 

 

6.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

A distribuição clássica de medicamentos é o mais antigo SDM10. De um modo geral, caracteriza-se por 

uma dispensa de medicamentos ou DM aos SH baseada numa requisição efetuada pelos SH. Neste SDM, os SF 

e SH preconizam previamente todos os medicamentos e DM que irão constituir stock fixo e respetivas 

quantidades. Tudo isto é estabelecido tendo em conta as características dos doentes que geralmente são assistidos 

no SH. Depois de recorrer ao stock fixo deve ser enviado um pedido de reposição para os SF. Por ser um sistema 

centrado nos profissionais de enfermagem, os SF tornam-se meros repassadores de medicação, o que potencia a 

ocorrência de erros10,11. O facto dos medicamentos serem dispensados sem que os SF tenham conhecimento de 

para quem é e com que finalidade serão utilizados, reduz a possibilidade de seguir o perfil farmacoterapêutico 

do doente11. É um SDM que impossibilita qualquer controlo sobre o stock, prazos de validade, extravios, entre 

outros. Atualmente, no HFAR/PP este SDM só é utilizado para o Serviço de Urgência (SU). 

6.2. DISTRIBUIÇÃO POR STOCKS NIVELADOS 
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O conceito de reposição por stocks nivelados consiste na existência de um stock de medicamentos e/ou DM 

nos vários SH. Este SDM consiste na reposição dos stocks pré-estabelecidos, e rigorosamente respeitados, 

definidos em acordo prévio entre os SF e o SH e de acordo com os consumos. De acordo com uma periodicidade 

pré-estabelecida, as unidades em falta em relação ao stock máximo instituído são respostas pelos SF. Os níveis 

dos stocks são geralmente revistos anualmente. Este SDM, tal como o anterior, não permite a interpretação da 

prescrição médica, aumentando a possibilidade de ocorrência de erros de medicação. A periodicidade 

estabelecida para a reposição varia de acordo com as necessidades habituais dos vários SH e outras variáveis, 

tais como, a capacidade de armazenamento. No HFAR/PP, este SDM é utilizado para a reposição de DM, 

injetáveis de grande volume (ex: soro fisiológico, solução de paracetamol), desinfetantes e antisséticos para os 

diversos SH e medicamentos (ex: medicação de suporte para a UTA). A reposição ocorre mediante envio de 

uma folha de requisição (anexo IX e X), onde constam as quantidades necessárias para a reposição do stock. O 

farmacêutico responsável procede à validação das mesmas, confirmando a quantidade a fornecer. A medicação, 

DM e/ou injetáveis de grande volume são separados e distribuídos para os respetivos SH. Durante o estágio tive 

a oportunidade de preparar a medicação de suporte reposta por este SDM para a UTA e de assistir à separação 

de diversos DM, injetáveis de grande volume, desinfetantes e antisséticos a serem enviados para vários SH. 

Durante o estágio foi-me também explicado em que consiste um Carro de Emergência (CE), cujo o 

conteúdo é reposto através deste SDM, e qual a sua importância. Um CE corresponde a uma “estrutura móvel, 

ou em certos casos, transportável, que contém um conjunto de equipamentos, fármacos e outros materiais, 

indispensáveis para a reanimação cardiorrespiratória” (anexo XI)12. Todas as salas de emergência de todos os 

SU, bem como em todas as unidades do sistema de saúde que lidam com doentes agudos ou com doenças 

crónicas que possam agudizar, deve possuir um CE12. O conteúdo-tipo de um CE encontra-se descrito no anexo 

XII. Idealmente, os fármacos que constam da lista, devem estar devidamente separados e identificados (anexo 

XIII). Fármacos com apresentação idêntica, como a atropina e adrenalina, devem ser separados e colocados em 

cantos opostos da gaveta. Sempre que o CE for utilizado, deve repor-se de imediato o material, através da 

verificação da lista12. A responsabilidade pela organização e manutenção dos CE deve ser definida pelo 

responsável clínico da unidade de saúde ou em quem este delegue. Durante o ano de 2015, os SF do HFAR/PP, 

que até então eram responsáveis pela gestão dos CE, colocaram o diretor clínico do HFAR/PP ao corrente desta 

alteração de responsabilidade, esperando que os responsáveis pelos vários SH assumissem a responsabilidade 

pela organização e planeamento da manutenção dos CE. Tal ainda não aconteceu, pelo que atualmente não se 

encontra definido um responsável pela manutenção dos CE do HFAR/PP. 

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO POR PROTOCOLO 

Este SDM caracteriza-se por permitir a dispensa de medicação individualizada para cada doente, através 

da elaboração de protocolos (anexo XIV). Os protocolos de cada doente, elaborados pelo clínico responsável, 

são posteriormente disponibilizados numa pasta partilhada com os SF, sendo posteriormente validados pelo 

farmacêutico responsável. Após a elaboração da planificação semanal ou mensal, dependo do SH em questão, a 

medicação é separada e cedida a um enfermeiro do SH. Posteriormente são enviadas as prescrições médicas, 

devidamente assinadas. Este SDM é utilizado em vários SH, tais como UTA, nefrologia, dermatologia. 

6.4. DISTRIBUIÇÃO A DOENTES EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

Ao longo dos últimos anos, graças à evolução ao nível da tecnologia do medicamento, os doentes passaram 

a ter a possibilidade de receber o tratamento em regime de ambulatório, saindo beneficiados tanto o próprio 
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doente como o hospital9. Em alternativa à hospitalização clássica, os doentes podem receber cuidados de saúde 

numa unidade hospitalar, em espaço físico próprio, por um período de tempo inferior a vinte e quatro horas, 

designado por Hospital-Dia, ou no domicílio. No HFAR-PP, os medicamentos são dispensados pelos SF, 

utilizando um modelo de prescrição interno, ao próprio doente ou à UTA. Este deve avaliar atentamente a 

prescrição médica e fornecer ao utente, não só a medicação prescrita, mas também toda a informação necessária 

para um correto uso dos fármacos. É o SDM que permite um maior contacto com o doente e um melhor 

seguimento farmacoterapêutico. De uma forma geral, o farmacêutico deve abordar o doente com o intuito de 

perceber quais os seus conhecimentos sobre a sua patologia e respetivos medicamentos prescritos, fornecer 

informação que potencie o regime terapêutico e ter a certeza que a mensagem está a ser corretamente 

compreendida. Passa também pelo papel do farmacêutico promover medidas que visem evitar desperdícios da 

medicação disponibilizada. A prescrição médica deve ser devidamente carimbada e assinada pelo doente e 

farmacêutico responsável pela dispensa. No caso particular de oncologia, o papel do farmacêutico é 

particularmente importante no que respeita ao controlo do cumprimento do esquema terapêutico, uma vez que o 

seu incumprimento pode trazer complicações graves. Os medicamentos dispensados neste SDM encontram-se 

descritos no anexo XV. 

 

6.5. DISTRIBUIÇÃO EM DOSE INDIVIDUAL UNITÁRIA 

Com o aumento do uso de medicamentos mais potentes, mas também causadores de graves efeitos 

colaterais, e de forma a garantir uma maior segurança na distribuição de medicamentos, nos anos 60, os 

farmacêuticos hospitalares apresentaram um novo SDM – a Distribuição em Dose Individual Unitária (DDIU)13. 

A DDIU caracteriza-se por permitir a dispensa de medicamentos para um período de 24h para doentes 

internados, exceto aos fins de semana e vésperas de feriado em que é preparada a medicação para um período 

de 72h e 48h, respetivamente. Este SDM permite uma maior segurança no circuito do medicamento, permite 

que o farmacêutico tenha um melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente, diminuir o risco de 

interações, racionalizar melhor a terapêutica e reduzir desperdícios9,13. 

Diariamente é preparada uma mala de DDIU para cada um destes três SH – Departamento de Cirurgia e 

Internamento, Medicina Interna e Ortopedia. Após a emissão da prescrição médica (anexo XVI) gerada 

eletronicamente pelo sistema informático disponível nos SF para cada um dos SH em questão, esta é validada 

pelo farmacêutico responsável. Na validação da receita médica eletrónica pelo farmacêutico responsável deve 

ser dada especial atenção à dose, via de administração, frequência, interações medicamentosas, duplicações 

medicamentosas, duração e adequação do tratamento ao doente. Na eventualidade de algo não se encontrar em 

conformidade, deve-se contactar o clínico responsável pela prescrição, de modo a esclarecer a situação. Após 

validação, a medicação prescrita a cada doente é distribuída pela respetiva gaveta pela técnica de farmácia 

responsável. Sempre que o espaço das gavetas não é suficiente para toda a medicação (ex: antibióticos com 

embalagens de grandes dimensões ou suplementos nutricionais), esta é colocada no topo da mala devidamente 

identificada com o nome do doente e a cama em que este se encontra. Adicionalmente deve ser colocada uma 

etiqueta na gaveta correspondente com a indicação “medicação fora da gaveta”. Assim, no HFAR/PP a 

preparação da medicação para DDIU ocorre de forma manual, com elevado dispêndio de tempo por parte da 

técnica de farmácia responsável, e sem recurso a equipamento semiautomático, como ocorre noutras unidades 

de saúde. Depois de preparada a mala de DDIU, esta deveria ser conferida por um farmacêutico, de forma a 

evitar possíveis erros de medicação, algo que nem sempre sucede devido à falta de recursos humanos. Ao longo 
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deste processo é importante verificar no sistema informático se não ocorreu nenhuma alteração na prescrição 

médica. Finalmente, um responsável do SH em questão desloca-se aos SF para proceder ao levantamento da 

mala. 

Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar a preparação da mala de DDIU para a ortopedia e de fazer 

a verificação de malas preparadas pela técnica responsável. 

 

6.6. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO E LEGISLAÇÃO 

ESPECIAIS 

6.6.1. GASES MEDICINAIS 

O estatuto do medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, entretanto revogado 

pelo Decreto-Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro, veio consagrar como Gases Medicinais (GM), todos os gases 

que preencham a noção de medicamento ou DM14. A 1 de março de 2008 entrou em vigor a Deliberação n.º 

056/CD/2008, que estabelece o regime jurídico aplicável à direção técnica, fabrico, acondicionamento, 

rotulagem, folheto informativo, transporte, distribuição, comercialização e entrega domiciliária de GM15. Este 

novo estatuto de medicamento veio exigir um padrão de qualidade, segurança e eficácia mais elevado destes PF, 

devendo satisfazer as exigências técnicas descritas na Farmacopeia Portuguesa e os que procedimentos inerentes 

ao seu circuito estejam de acordo com as boas práticas14. O exercício farmacêutico deverá estar presente em todo 

o circuito dos GM, desde a sua produção, até à sua acessibilidade ao doente, na unidade de saúde ou no 

domicílio16.  

Os GM, na forma de mistura ou pura, podem ser medicamentos ou DM. GM medicamento são “gases ou 

misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e 

desenvolvendo uma atividade em conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células 

destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes”16. Por sua vez, GM DM definem-se como 

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

principal efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, para 

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

monitorização, tratamento ou atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência; investigação, substituição 

ou modificação da anatomia ou de um processo fisiológico”16. 

O oxigénio medicinal encontra-se acondicionado em reservatório criogénico (RC), onde o gás é mantido 

no estado líquido, a temperaturas muito baixas (anexo XVII). Acoplado a este RC encontra-se um sistema de 

alarme ligado a uma linha telefónica direta para a empresa abastecedora, a Air Liquide, alarme este que é 

automaticamente acionado quando a capacidade do RC atinge os 30%. Nesta altura, a empresa desencadeia o 

processo de reabastecimento do RC. A distribuição do oxigénio medicinal aos SH efetua-se através de um 

circuito fechado de canalizações, não passando fisicamente pelos SF. A zona de acondicionamento de GM em 

RC no HFAR/PP cumpre os critérios de segurança estabelecidos pela norma ISO 7396-1:2007, entre eles: a área 

circundante deve ser mantida limpa, deve situar-se ao ar livre e permitir o fácil acesso aos veículos de 

abastecimento e ao pessoal autorizado, o RC deve estar protegido por muros ou rede metálica, deve encontrar-

se em local visível um cartaz com identificação do gás contido, perigos associados e medidas de segurança 

recomendadas (anexo XVIII)16.  
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Na central de GM existem doze cilindros B50 de oxigénio medicinal de reserva (anexo XIX), que passam 

automaticamente a fazer o fornecimento de oxigénio medicinal aos SH, caso ocorra alguma falha com o RC. 

Nesta mesma zona estão também disponíveis seis cilindros de protóxido de azoto medicinal (anexo XX), cujo 

fornecimento é feito aos SH através de um sistema fechado de canalizações e que, em caso de falha, é assegurado 

por um cilindro de reserva. No mesmo local existe ainda um sistema de vácuo medicinal (anexo XXI) que se 

destina a fornecer o fluxo de pressão negativa que permita a aspiração dos fluídos corporais dos doentes, e uma 

unidade de produção de ar medicinal (anexo XXII), cujo fornecimento, em caso de paragem de produção, é 

assegurado por um cilindro B50 de ar medicinal de reserva. De acordo com a Norma ISO 7396-1:2007, cilindros 

de GM não devem ser colocados no mesmo espaço que compressores de ar medicinal e sistemas de vácuo16. Tal 

deve-se ao facto de estes sistemas contribuírem a para o aumento da temperatura na central de gases, que pode 

originar pressões altas e uma possível perda de gás. A maior preocupação reside em questões de segurança e não 

propriamente na qualidade do produto16. Conscientes deste problema, foi efetuado um pedido pelos SF à direção 

do HFAR/PP, com o objetivo de criar uma barreira física entre o local de armazenamento dos cilindros de GM 

e o sistema de vácuo medicinal e unidade de preparação de ar medicinal. 

Existe ainda um terceiro local de armazenamento de GM, local este onde são armazenados cilindros B5 de 

dióxido de carbono e oxigénio medicinais (anexo XXIII), que são distribuídos até aos SH em carros apropriados 

(anexo XXIV). Estes permitem a manutenção dos cilindros na posição vertical e acorrentados (fixos), de modo 

a evitar quedas e choques. Estes cilindros encontram-se armazenados num local distinto dos restantes por uma 

questão de prática e facilidade de acesso. Este local de armazenamento cumpre alguns dos cuidados descritos na 

Deliberação n.º 056/CD/2008 e Norma ISO 7396-1:200715,16. No entanto, nem todos os cilindros se encontram 

dispostos em suporte adequado que permita a sua manutenção na posição vertical, não existe no local de 

armazenamento extintores adequados ou sinalização relativa aos GM em questão. A requisição de cilindros de 

GM é efetuada mediante preenchimento e envio para os SF de uma requisição elaborada para o efeito (anexo 

XXV). Depois de serem cedidos os cilindros requeridos, é efetuada uma nota de encomenda ao LMPQF de modo 

a restabelecer o stock. 

 

6.6.2. HEMODERIVADOS 

Medicamentos derivados do sangue ou plasma são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse 

terapêutico que não se podem sintetizar por métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores 

humanos, através de um processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação17. Os principais 

medicamentos incluídos nesta classe são a albumina (usada no choque hipovolémico, diálise hepática e 

tratamento de grandes queimados), imunoglobulinas (usadas em doentes com HIV e doenças autoimunes) e 

fatores de coagulação (fator VII, VIII e IX e complexos protrombínicos)17.  

Pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica, os hemoderivados deverão dispor, para cada 

lote, de um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL) (anexo XXVI). É da competência do 

laboratório do INFARMED I.P. proceder à libertação oficial de lotes de medicamentos de origem biológica17. 

A libertação oficial de lotes de medicamentos de origem biológica só é possível após uma avaliação detalhada 

da documentação de produção de cada lote individual, bem como a realização de ensaios laboratoriais definidos 

nas normas europeias específicas para cada tipo de produto17. Tendo em conta a natureza da matéria-prima 

utilizada para a obtenção deste tipo de medicamentos, é importante que sejam tomadas algumas precauções pelos 

produtores destes medicamentos, no sentido de evitar a transmissão de agentes patogénicos e proteger tanto o 
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doente como os profissionais de saúde que contactam com estes medicamentos17,18,19. Deste modo, o plasma 

humana utilizado deverá ser testado, através de um método validado, com sensibilidade e especificidade 

adequadas, para a determinação dos seguintes marcadores de agentes transmissores de doença: antigénio HBs, 

anticorpo anti-HIV 1 e 2, anticorpo anti-HCV e anticorpo da sífilis. Só assim o plasma poderá ser aprovado para 

procedimento de fracionamento17,18. No final, estes medicamentos devem reunir três critérios imprescindíveis: 

eficácia terapêutica, tolerância clínica e segurança viral17,19.    

A distribuição de hemoderivados está associada a um circuito especial, que dá cumprimento ao Despacho 

Conjunto nº 1051/2000 (2ª série) de 14 de setembro, publicado no Diário da República nº 251 de 30 de outubro 

2000, seguindo um sistema especial de distribuição, o qual consiste em distribuir a medicação por doente e para 

um período de tempo previamente definido20. Ao possuírem um modelo de registo oficial, a rastreabilidade de 

uma eventual relação entre a administração destes medicamentos e o aparecimento de doenças infeciosas 

transmitidas pelo sangue será facilitada, sabendo-se a quem foi administrado a medicação em causa20. Esta 

metodologia permite efetivamente um maior controlo sobre a medicação, bem como a inexistência de stocks nos 

vários SH, prevenindo a má conservação e uso incorreto destes medicamentos. No entanto, é um processo 

demorado e burocrático, onde é necessário a verificação de diversos impressos e requer muitos recursos 

humanos. Todas as atividades referentes à requisição, distribuição e administração de hemoderivados têm de ser 

registadas em impresso, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, SA, intitulado “Medicamentos 

Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração”, sendo que este modelo é constituído por 2 vias – 

Via Farmácia (anexo XXVII) e Via Serviço (anexo XXVIII)20.  

Nos SF dos HFAR/PP existem disponíveis quatro medicamentos derivados do sangue ou plasma: albumina, 

cola de fibrina, imunoglobulina humana normal e imunoglobulina humana contra o tétano. O circuito destes 

medicamentos encontra-se descrito no anexo XXIX. Posteriormente à dispensa ou devolução destes 

medicamentos, deve ser feito o movimento do mesmo no stock no programa informático. A distribuição da cola 

de fibrina segue um regime de distribuição diferente. Uma vez que o bloco operatório só tem conhecimento no 

momento da operação se necessita deste hemoderivado, os SF disponibilizam uma unidade com um impresso 

pré-preenchido, que é posteriormente regularizado após a utilização do medicamento. O mesmo sucede com a 

imunoglobulina humana contra o tétano disponibilizada no SU. 

 

6.6.3. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Geralmente associados à prática de crimes e ao consumo de drogas, os psicotrópicos e os estupefacientes 

(PE) (exemplo, morfina, fentanilo, buprenorfina) são também medicamentos utilizados na terapêutica de 

diversas doenças21. Uma vez que estes medicamentos estão associados a atos ilícitos, estes são também das 

substâncias mais controlados em todo o mundo, por parte das autoridades competentes21. São inúmeras as suas 

aplicações, sendo utilizados no tratamento de diversas doenças e em múltiplas aplicações nas mais variadas 

situações clínicas21. As doenças psiquiátricas, oncologia ou o uso de PE como analgésicos ou antitússicos, são 

alguns exemplos da sua aplicabilidade terapêutica21. Apesar das suas propriedades benéficas estas substâncias 

apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação, e até dependência, quer física quer psíquica21. 

A aquisição de medicamentos PE ocorre mediante a realização de uma nota de encomenda ao LMPQF e 

preenchimento do Anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho (anexo XXX)22. Este impresso autocopiativo 

exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da Moeda deve ser anexado à nota de encomenda, devidamente 

preenchido, carimbado e assinado pelo chefe dos SF ou farmacêutico responsável. Tanto o original como o 
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duplicado são entregues no LMPQF, sendo mais tarde o original devolvido aos SF, devidamente carimbado e 

assinado pelo diretor técnico do LMPQF. Depois de rececionados, estes medicamentos são armazenados em 

cofre fechado, localizado nos SF. A dispensa de PE aos vários SH é efetuada mediante apresentação do Anexo 

X da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho, devidamente preenchido (anexo XXXI)22. Este impresso, também 

autocopiativo e exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, deve ser preenchido por medicamento, 

podendo ser registados no máximo 10 doentes por impresso. Depois de validada a prescrição, o farmacêutico 

deve fazer o registo das unidades cedidas, bem como assinar de forma legível o impresso, de forma a confirmar 

a dispensa da medicação. Depois de efetuados todos os registos necessários, a medicação é separada e cedida ao 

enfermeiro responsável. O impresso original é arquivado nos SF por um período de 5 anos, enquanto o duplicado 

segue para o SH em questão. Posteriormente à dispensa deve ser efetuado o movimento informático de saída 

destes medicamentos do stock dos SF. Uma vez que o sistema informático não permite dar saída destes 

medicamentos automaticamente mediante preenchimento eletrónico do Anexo X da Portaria n.º 981/98, de 8 de 

junho, a movimentação tem de ser efetuada doente a doente. Ao contrário do que acontece com os restantes 

medicamentos, os campos de identificação do médico prescritor e farmacêutico que faz a dispensa têm de ser 

obrigatoriamente preenchidos. 

Quando o prazo de validade de algum PE expira, este deve ser eliminado. Para tal, tem de ser elaborado 

um “Auto de Eliminação de Psicotrópicos e Estupefacientes”, onde deve constar a designação do PE, forma 

farmacêutica, dosagem, n.º de unidades destruídas, lote e prazo de validade. Este processo deve ser efetuado na 

presença de três farmacêuticos, sendo um dos farmacêuticos o responsável pela eliminação e os restantes 

testemunhas do processo. No “Auto de Eliminação de Psicotrópicos e Estupefacientes” devem contar igualmente 

as assinaturas legíveis dos três intervenientes. 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir diversas vezes à dispensa destes medicamentos. Para além 

disso tive também a oportunidade de participar na inventariação do cofre e conferência dos lotes e prazos de 

validade. 

 

7. FARMACOTECNIA 

Contrariamente ao que sucedia há uma década, atualmente poucos são os medicamentos que se produzem 

nos hospitais9. As preparações efetuadas em meio hospitalar atualmente, restringem-se apenas a: reembalagem 

de doses unitárias sólidas, preparações assépticas (soluções e diluições de desinfetantes), manipulados não 

estéreis e preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas9. Não obstante, mantêm-se a exigência de produzir 

preparações farmacêuticas seguras e eficazes9. A prática nesta área de produção obedece às “Boas práticas a 

observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar”, aprovadas pela 

Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho23. 

 

7.1. REEMBALAMENTO 

Nos SF do HFAR/PP, a prática passa por elaborar etiquetas destinadas a identificar os diversos 

medicamentos distribuídos em DDIU, dado o elevado custo que a utilização da máquina de reembalamento 

(anexo XXXII) acarreta. Apenas se procede ao reembalamento de medicamentos em situações muito pontuais. 

Mesmo assim, foi-me dada a oportunidade de assistir ao reembalamento de comprimidos de sene 20 mg no seu 

acondicionamento primário (anexo XXXIII). A máquina de reembalamento encontra-se acoplada a um 

computador com um programa informático que, entre outras funcionalidades, permite elaborar o rótulo que se 

pretende que seja impresso no novo acondicionamento. Na máquina de reembalamento podem ser introduzidos, 
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para reembalar, a forma farmacêutica, com ou sem blister. De realçar que, na situação em particular a que assisti, 

como não ocorreu manipulação da forma farmacêutica, o prazo de validade ditado pelo laboratório mantém-se. 

De acordo com a Farmacopeia Americana, no caso de ocorrer manipulação da forma farmacêutica, o prazo do 

produto final passa automaticamente a ser apenas 25% da validade original, sendo o máximo de seis meses. 

 

7.2. PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-ESTÉREIS, ESTÉREIS E CITOTÓXICOS 

Uma vez que a produção de medicamentos não-estéreis e estéreis não é um serviço disponibilizado pelos 

SF do HFAR/PP e a preparação de citotóxicos e citostáticos não cumpre todas as especificações descritas no 

Manual de Preparação de Citotóxicos, foi-me proporcionado um estágio no Hospital Geral de Santo António 

(HGSA), de forma a complementar estas valências. 

No 1.º dia de estágio no HGSA tive a oportunidade de visitar a unidade de preparação de medicamentos 

não estéreis. Nesta unidade são preparadas várias formas farmacêuticas: papéis medicamentosos de diazóxido, 

papeis medicamentosos de sildenafil, suspensão oral de oseltamivir, loção de alfazema, xarope de captopril, 

entre muitas outras. O pedido de preparação de medicamentos não-estéreis é desencadeado através do sistema 

informático por um SH do HGSA ou por outras unidades de saúde pertencentes ao Centro Hospitalar do Porto. 

A preparação de manipulados não-estéreis é realizada numa sala devidamente equipada, concebida para este fim 

e localizada no interior do SF. Para a preparação deste tipo de medicamentos deve-se garantir que a área de 

trabalho se encontra limpa e que o operador utiliza o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, tal 

como bata descartável, luvas, touca e máscara. Depois de recebido o pedido de preparação, o farmacêutico 

responsável emite uma ordem de preparação, onde constam: forma farmacêutica, dosagem, n.º de unidades a 

preparar, lote interno atribuído à preparação, data de preparação, prazo de validade atribuído ao manipulado, 

matérias-primas necessárias à preparação e respetivas quantidades, técnica de preparação, material necessário à 

preparação, ensaios de verificação, identificação do operador e supervisor, entre outros. Cabe também ao 

farmacêutico responsável supervisionar o cumprimento dos procedimentos de preparação estabelecidos e o 

correto acondicionamento e rotulagem dos medicamentos preparados. O medicamento manipulado só é libertado 

se os ensaios de verificação (ensaios organoléticos, uniformidade de massa, pH, transparência, entre outros) 

estiverem em conformidade e se estiver assegurado o cumprimento dos procedimentos estabelecidos na ordem 

de preparação. A atribuição do prazo de validade é realizada de acordo com as especificações da Farmacopeia 

Americana. A rotulagem, emitida juntamente com a ordem de preparação pelo farmacêutico responsável, deve 

conter o nome do doente a que se destina, fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico, número 

do lote e validade de utilização atribuído ao manipulado, condições de conservação do medicamento preparado, 

instruções especiais para a utilização do medicamento, como “agite antes de usar”, “uso externo”, via de 

administração, posologia, identificação dos SF e identificação do farmacêutico responsável. 

Nessa manhã tive a oportunidade de assistir à preparação de uma suspensão oral de oseltamivir 15 mg/mL, 

a partir de cápsulas, requisitada com carácter urgente e destinada a uma criança internada no Centro Materno 

Infantil, participei na preparação de vinte papéis medicamentosos de diazóxido e assisti à preparação de 200 

litros de loção de alfazema. 

Neste dia assisti de igual modo, à preparação de Bolsas de Nutrição Parentérica (BNP). Nesta unidade de 

produção de medicamentos são também realizados fracionamentos e diluições de preparações que requerem 

condições de esterilidade durante a sua preparação.  
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A preparação de medicamentos estéreis é acionada mediante a receção de prescrição médica (onde constam 

os nutrientes a conter na BNP e os respetivos volumes a adicionar) e validação da mesma pelo farmacêutico 

responsável. Após a validação da prescrição médica, o farmacêutico responsável emite a ordem de preparação 

do medicamento estéril e a respetivo rótulo. Estas preparações efetuam-se em salas limpas, mais concretamente 

no interior de uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLV), de forma a minimizar a contaminação 

microbiológica e a presença de pirogénios, e com antecâmara de passagem obrigatória para o pessoal e material, 

onde o pessoal se equipa com vestuário adequado e EPI9. 

Nos SF do HGSA são preparadas BNP, para crianças e adultos, cujo objetivo é manter o aporte adequado 

de nutrientes, através da administração, por via endovenosa, de uma solução contendo vários nutrientes. Estas 

tornam-se necessárias quando não é possível a administração de nutrientes por via entérica. A preparação destas 

ocorre de modo bifásico: a uma fase hidrófila é adicionada os constituintes hidrossolúveis (tais como, eletrólitos, 

glucose, aminoácidos e vitaminas hidrossolúveis); à fase lipídica, que se encontra fisicamente separada da fase 

hidrófila, são adicionados lípidos e vitaminas lipossolúveis. A indústria farmacêutica comercializa kits e 

misturas (bolsas compartimentadas), às quais são adicionados os nutrientes necessários. A adição dos nutrientes 

é efetuada de forma sequencial e lógica, de forma a evitar incompatibilidades e a precipitação dos constituintes. 

Todos os nutrientes são adicionados através de um sistema automático onde se digita o volume que se pretende 

inserir na BNP e este é adicionado automaticamente, com exceção dos micronutrientes, cujo volume é medido 

numa seringa e adicionado manualmente à BNP. Depois de preparada a BNP são efetuados os ensaios de 

verificação descritos na ordem de preparação: controlo visual (cor, opacidade, precipitação, entre outros), 

controlo gravimétrico (peso) e controlo microbiológico. O controlo microbiológico é efetuado apenas nas 

primeiras BNP de cada turno e na última de cada dia, e consiste na inoculação de um meio de cultura em garrafa 

com uma alíquota do conteúdo da BNP, de forma a verificar ou não o crescimento de microrganismos. 

Posteriormente, cada uma das frações é identificada com o respetivo rótulo e são ambas acondicionadas em 

manta de plástico. A BNP é geralmente envolvida em papel de alumínio, de forma a proteger os constituintes da 

luz. Para além de BNP, nesta unidade são também efetuados fracionamentos ou diluições de medicação 

adquirida comercialmente, de forma a rentabilizá-los e permitir uma abordagem individualizada para cada 

doente. Assim, são realizados, entre muitos outros, fracionamento de alguns colírios. 

A Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) é responsável pela produção, armazenamento e distribuição de 

citotóxicos e citostáticos. Nesta unidade são essencialmente preparados sacos de perfusão, seringas para bólus 

intravenoso e bombas perfusoras descartáveis. A sala de controlo é o local onde se encontram armazenados todos 

os medicamentos citotóxicos e citostáticos (de frio e temperatura ambiente), soluções de diluição necessárias à 

sua preparação (glucose 5% ou solução de NaCl 0,9%), medicação de suporte (como palonosetron, ácido 

zoledrónico, mesna, entre outros) e algum material necessário para a preparação. Nesta sala encontra-se 

permanentemente um farmacêutico que valida as prescrições médicas (manuais ou através do sistema 

informático) e cede todos os fármacos citotóxicos e citostáticos, soluções de diluição e rótulo gerado pelo sistema 

informático, através da janela de contacto com a sala limpa. De realçar que o rótulo gerado funciona também 

como ordem de preparação. Nele constam os volumes de fármaco de solução de diluição que são necessários 

medir, de forma a facilitar o trabalho no interior da sala limpa e diminuir a probabilidade de erro, bem como 

alguns cuidados a ter com a proteção contra a luz. O desencadear do processo de preparação de citotóxicos só 

pode ocorrer quando a enfermeira responsável pela unidade assegurar que os parâmetros hematológicos do 

doente estão dentro de valores aceitáveis. 
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Para manter as condições de assepsia no interior da sala limpa, posteriormente à colocação da farda, e já 

no interior da designada sala negra, procede-se à lavagem e desinfeção das mãos, bem como a colocação de 

algum EPI, tal como touca e proteção de sapatos. De seguida, o operador dirige-se para a sala cinzenta, onde 

coloca o restante EPI – luvas estéreis e bata descartável. Só depois de cumpridos estes cuidados se pode entrar 

na sala limpa. O técnico responsável pela preparação dos citotóxicos deve proteger-se ainda com um segundo 

par de luvas com maior capacidade de proteção. No interior da sala limpa, os medicamentos e soluções de 

diluição são recebidos por um segundo técnico que verifica se o material cedido a partir da sala de controlo está 

em concordância com a informação descrita no rótulo. Nesta fase, o técnico reúne ainda o restante material 

necessário à preparação, tais como spikes e seringas. Reunido todo o material, este é desinfetado com álcool a 

70º antes de entrar na CFLV. Já no interior da CFLV, as preparações são efetuadas sobre um campo de trabalho 

absorvente. Todos os volumes medidos pelo técnico responsável pela preparação são confirmados pelo segundo 

técnico, de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de erros. Depois de preparados, os sacos para 

perfusão, seringas ou bombas perfusoras seguem para o segundo técnico que faz a sua identificação com o rótulo 

gerado pelo sistema informático. Nesta fase é importante conferir se existe alguma especificação no que diz 

respeito ao acondicionamento, nomeadamente a proteção da luz. Se for necessária, a preparação deve ser 

protegida com papel de alumínio e colocado um segundo rótulo no exterior. Antes das preparações serem 

libertadas, estas são celadas em mantas de plástico e enviadas para o exterior através da janela de contacto. No 

início e final de cada dia de trabalho, a CFLV é desinfetada com álcool a 70º. No final do dia é efetuada uma 

limpeza da sala limpa. Uma vez por semana é efetuada uma desinfeção com hipoclorito de sódio.  

No período da manhã estive na sala de controlo juntamente com a farmacêutica de serviço, enquanto no 

período da tarde tive a oportunidade de assistir à preparação de citotóxicos no interior da sala limpa. 

 

8. GESTÃO DE STOCKS 

A gestão de stocks é uma atividade técnico-administrativa que tem como principal objetivo auxiliar o 

planeamento e aquisição de PF, com vista à manutenção dos níveis de stocks necessários para satisfazer a 

procura, evitar stocks excessivos ou rutura dos mesmos e diminuir desperdícios. De realçar que grandes 

quantidades de medicamentos em stock são sinónimo de “dinheiro empatado na prateleira”, pelo que, dada a 

situação económica que os hospitais em geral atravessam, o farmacêutico desempenha um papel fulcral e de 

grande responsabilidade na gestão dos gastos em medicamentos. Um controlo eficiente e a utilização de métodos 

de registo são essenciais para garantir um fornecimento adequado dos PF. Umas das primeiras tarefas que 

realizei no estágio consistiu na verificação dos stocks dos medicamentos dispensados à UTA, e respetivos lotes 

e prazos de validade (anexo XXXII). Apesar da realização desta tarefa se revelar de caráter determinante pelos 

motivos já apresentados, foi também importante, uma vez que me permitiu ter um primeiro contacto com alguns 

medicamentos utilizados em ambiente hospitalar e relembrar alguns conhecimentos adquiridos durante o meu 

percurso académico, que se vieram a tornar muito úteis ao longo do estágio.  

Mensalmente é realizada, através do programa informático, a análise ABC (anexo XXXV) dos PF em stock 

nos SF. Esta análise revela-se de extrema importância, uma vez que constitui um método de apoio à decisão do 

responsável de gestão de stocks que permite que este tenha uma melhor perceção da qualidade do investimento 

que está a ser feito ao nível do seu stock e que PF necessitam de um controlo mais frequente ou mais tolerante 

(ver anexo LXV – O que é a Análise ABC?). 

 

9. SERVIÇOS HOSPITALARES 



 

  

Cláudia Azevedo Veloso – Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 15 

 

 Relatório de Estágio em Profissionalizante                                   

9.1. UNIDADE DE TRATAMENTO DE AMBULATÓRIO E UROLOGIA 

A UTA consiste num SH onde os doentes, não estando internados na unidade de saúde, permanecem nela 

num período inferior a 24 horas. É neste SH que os doentes oncológicos do HFAR/PP são acompanhados e 

recebem a terapia antineoplásica e de suporte adequada. A distribuição da terapia antineoplásica, e alguma 

terapia de suporte, à UTA é efetuada por protocolo (anexo XI), cuja elaboração é da responsabilidade do clínico, 

e que é posteriormente validado pelo farmacêutico responsável. Por uma questão de logística de trabalho, a 

medicação é cedida à UTA na sexta-feira anterior à semana em que vai ser administrada. No dia em que o doente 

se desloca à UTA para receber o tratamento, é enviada para os SF a prescrição médica (anexo XXXVI). 

Todas as sextas-feiras é realizado o planeamento dos regimes antineoplásicos e de suporte a ser 

administrados na semana seguinte. Para tal, a UTA disponibiliza, numa pasta informática compartilhada com os 

SF, um ficheiro onde constam, de acordo com o seu planeamento, os doentes que irão receber terapia 

antineoplásica na semana seguinte, bem como o dia exato da administração e que regime antineoplásico que 

estão a receber (anexo XXXVII). Posteriormente, o farmacêutico responsável compara a informação 

proveniente da UTA com o seu planeamento elaborado previamente (anexo XXXVIII), de forma a verificar se 

todos os doentes previstos naquela semana constam na lista da UTA, bem como se os regimes antineoplásicos 

que vão efetuar estão corretos. Este método, para além de permitir um melhor acompanhamento do doente e 

uma dupla verificação da informação, permite também ter a perceção da quantidade de medicação utilizadas e 

os custos associados. Caso a informação seja coincidente, a folha de excel elaborada fornece automaticamente 

o número de unidades dos diversos medicamentos antineoplásicos e de suporte que é necessário fornecer à UTA, 

sendo só necessário complementar a que doentes estão destinados (anexo XXXIX). Esta listagem é retribuída à 

UTA, através da pasta informática partilhada, de modo a ser alvo de confirmação e posteriormente ser efetuada 

a verificação dos medicamentos e respetivas quantidades enviadas para este SH. Se a informação da UTA e dos 

SF não corresponderem, cabe ao farmacêutico responsável contactar a UTA, de modo a esclarecer a situação. 

Posteriormente, a medicação antineoplásica e de suporte necessária é separada, embalada em sacos de plástico 

e devidamente identificada com o nome do doente a que se destina. Uma vez que se tratam de fármacos com 

ação citotóxica, o manuseamento destes medicamentos deve ser sempre realizado com cuidados especiais, 

nomeadamente através da utilização de EPI24. O embalamento em sacos de plástico é realizado de forma a 

minimizar derrame do conteúdo das embalagens em caso de quebra. No final, todo este procedimento deve ser 

validado por um segundo farmacêutico. Finalmente, a medicação é enviada para a UTA numa mala 

hermeticamente fechada que impede o derrame da medicação, em caso de quebra. Nesta fase, tal como no 

embalamento, é importante que não ocorram variações bruscas na temperatura dos medicamentos armazenados 

no frigorífico, pelo que estes devem ser sempre os últimos a serem colocados na mala destinada ao transporte, 

devem ser colocados no topo para serem mais facilmente novamente armazenados e devem ser sempre 

acompanhados de cuvetes de gelo. Chegada a medicação à UTA, esta é conferida juntamente com um enfermeiro 

responsável. Caso alguma medicação não seja administrada ou algum tratamento adiado, a medicação deve ser 

devolvida aos SF, bem como entregue uma nota devolução ou um modelo de informação (anexo XL e XLI). 

Todas as sextas-feiras, desde o início do estágio, tive a oportunidade de participar neste processo. 

Em qualquer área de manuseamento de medicamentos citotóxicos e citoestáticos deve-se encontrar 

disponível um kit com o material necessário para fazer face a um derrame/exposição acidental 24. Assim, nos SF 

e no local de preparação destes medicamentos, encontra-se disponível um kit com todo o material necessário e 
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procedimentos a seguir para uma atuação rápida e eficaz. A constituição do kit encontra-se esquematizada no 

anexo XLII.  

A preparação dos medicamentos citotóxicos e citostáticos ocorre numa sala adjacente à sala onde é 

administrada a quimioterapia aos doentes, sala esta que não cumpre os requisitos exigidos no Manual de 

Preparação de Citotóxicos24. A preparação é efetuada por uma enfermeira no interior de uma CFLV. O pedido 

de alteração do local de manipulação destes medicamentos já foi efetuado pelos SF à direção do HFAR/PP. No 

entanto, dado o elevado custo que implicada a construção duma zona apropriada para preparação destes 

medicamentos, esta ainda não foi efetuada. 

À semelhança da UTA, a distribuição da terapia para a urologia antineoplásica (goserrelina, ciproterona e 

bicalutamida) é efetuada por protocolo (anexo XLIII). Semanalmente é disponibilizado, na pasta informática 

compartilhada com os SF, um ficheiro onde constam, de acordo com o planeamento da UTA, os doentes que 

irão receber terapia antineoplásica e de suporte na semana seguinte, bem como o dia exato da administração e 

que regime antineoplásico que irão receber (anexo XLIV). Esta informação é comparada com o planeamento 

dos tratamentos dos doentes elaborado pelos SF (anexo XLV). Tendo em conta o planeamento anterior, 

mensalmente, é elaborada uma listagem geral onde constam todos os doentes a receber tratamento no mês em 

questão e respetivas datas do próximo tratamento (anexo XLVI) e uma listagem dos doentes com levantamento 

da medicação agendado para o mês em questão (anexo XLVII), sendo a medicação dispensada ao doente ou a 

um enfermeiro da UTA, no dia do tratamento e mediante apresentação de prescrição médica. Posteriormente à 

elaboração destas listagens, estas são impressas e colocadas em local acessível nos SF. Quando o 

doente/enfermeiro da UTA se desloca aos SF para fazer o levantamento da medicação, a prescrição é ou não 

validada, mediante a informação que conste na listagem disponível nos SF. Depois de validada, a medicação é 

dispensada, após a requisição estar devidamente carimbada e assinada, no verso, pelo doente/enfermeiro da UTA 

e pelo farmacêutico que faz a dispensa. 

No decurso do estágio, tive também a oportunidade de assistir às reuniões do grupo de oncologia. 

Idealmente, estas reuniões deveriam ser realizadas semanalmente. No entanto, como nem sempre existem casos 

para debater, as reuniões são apenas realizadas quando necessário. Nestas reuniões, onde estão presentes 

médicos de várias especialidades, o enfermeiro-chefe da UTA e um farmacêutico representante dos SF, são 

apresentados e discutidos casos de doentes oncológicos de forma a decidir qual a melhor estratégia a seguir. São 

discutidos tópicos como qual a melhor abordagem terapêutica, alterações ou interrupção do regime terapêutico 

instituído, realização de exames complementares de diagnóstico, entre outros. Ao incluírem diversos PS, estas 

reuniões permitem a contribuição de cada interveniente com o seu conhecimentos e ponto de vista, sempre de 

forma a beneficiar ao máximo a saúde do doente. No que ao farmacêutico diz respeito, este desempenha um 

papel importante nestas reuniões, uma vez que este deve ser capaz de esclarecer qualquer dúvida, não só relativa 

à disponibilidade do medicamento/DM nos SF, mas também em relação à posologia, perfil de segurança e efeitos 

adversos, entre outros. 

9.2. SERVIÇO DE NEFROLOGIA 

O planeamento da medicação para os doentes que se encontram a receber hemodiálise é efetuado de forma 

semelhante à UTA. No entanto, no início de cada mês, é fornecida a medicação necessária para o mês inteiro 

para todos os doentes. O Serviço de Nefrologia (SN) envia, através de uma pasta partilhada com os SF, no início 

de cada mês, um protocolo por doente com toda a medicação necessária para um mês de tratamento (anexo 
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XLVIII). O acompanhamento dos doentes e planeamento da medicação dispensada pelos SF é feito com recurso 

a uma folha de excel, que permite o registo de toda a medicação realizada por paciente num determinado mês 

(anexo XLIX). Depois de efetuado o registo, a medicação é separada. Idealmente, esta deveria ser separada por 

doente e devidamente identificada. No entanto, por uma questão de logística de trabalho e preferência pelos 

enfermeiros do SN, a medicação é enviada sem qualquer tipo de separação e identificação. Posteriormente, toda 

a medicação é conferida juntamente com um enfermeiro do SN e cedida ao mesmo. No final do mês, o SN envia 

as prescrições médicas de cada doente devidamente assinadas pelo médico responsável. 

Durante o estágio tive a oportunidade de visitar a unidade de hemodiálise e perceber a dinâmica do seu 

funcionamento. Este SH encontra-se localizado no piso acima do Sistema de Tratamento de Água (STA). Este 

SH funciona apenas com um turno de manhã, às segundas, quartas e sextas-feiras. Neste SH existem duas salas 

disponíveis para facultar os cuidados necessários aos doentes: uma sala para doentes positivos, isto é, portadores 

de doenças infeciosas (ex: SIDA e hepatite), e uma sala para doentes negativos. A prestação de cuidados é feita 

essencialmente a doentes renais crónicos, embora muito pontualmente surjam situações agudas.  

Durante a visita ao SN, foi-me proporcionada a oportunidade de conhecer e entender o funcionamento do 

STA para hemodiálise. Os objetivos de um STA para hemodiálise são, entre outros, garantir um grau de 

purificação da água para preparação de solução dialisante em condições que respeitem os padrões definidos e 

assegurar o fornecimento de água para hemodiálise25. O local de instalação do STA deve tratar-se de um local 

isolado, com acesso restrito ao pessoal técnico encarregue da manutenção e aos elementos responsáveis pelo 

controlo da qualidade da água à unidade de hemodiálise25. O facto de não dever receber luz natural, fez com que 

este STA fosse instalado no subsolo, debaixo do local onde é efetuada a hemodiálise25. Este local deve ter uma 

temperatura ambiente situada entre os 15 e os 20ºC, temperatura que permite o bom funcionamento dos 

equipamentos utilizados e a não adulteração da qualidade da água produzida25. O STA do HFAR/PP possui todo 

o equipamento mínimo descrito no Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica25, estando o circuito de 

tratamento da água descrito no Anexo L.  

Diariamente no STA do HFAR/PP são analisados diversos parâmetros físico-químicos, de forma a 

assegurar o correto funcionamento de cada equipamento e, consequentemente, a qualidade da água. A avaliação 

diária deve incluir: diferenças de pressão da água à entrada e saída de cada equipamento, dureza da água após o 

descalcificador (idealmente a dureza deverá ser “zero”), concentração de cloro residual total antes e após o filtro 

de carvão (deverá ser <0,1 mg/L), condutividade antes e após a unidade de osmose inversa, taxa de rejeição da 

osmose inversa (> 95%), taxa de recuperação da osmose inversa, temperatura e pH25. Idealmente estes 

parâmetros devem ser determinados uma vez por turno. Na minha passagem pelo STA, tive a oportunidade de 

assistir à determinação do cloro residual, pH e dureza (através da utilização de métodos colorimétricos 

disponíveis comercialmente) e condutividade (através de um aparelho apropriado), sendo que todos os 

parâmetros se encontravam de acordo com as especificações do Manual das Boas Práticas de Diálise Crónica. 

Mensalmente são realizados controlos bacteriológicos (pesquisa de bactérias, fungos, endotoxinas, entre outros). 

Anualmente é realizada uma análise físico-química mais detalhada. 

9.3. DERMATOLOGIA 

Atualmente a área da dermatologia nos SF do HFAR/PP lida apenas com doentes diagnosticados com 

psoríase, cujo tratamento pode ser realizado com um dos três medicamentos biológicos disponíveis nos SF do 

HFAR/PP: adalimumab, etanercept e ustecinumab. À semelhança de outras áreas, a distribuição desta medicação 
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é efetuada por protocolo (anexo LI). A medicação é dispensada ao próprio doente ou a um enfermeiro deste SH 

nos SF, mediante a apresentação da prescrição do clínico, com respetiva vinheta (anexo LII), e carimbo e 

assinatura do doente/enfermeiro que confirmam receção da medicação e do farmacêutico que faz a dispensa. 

Depois de cedida a medicação, é feito o replaneamento da data da próxima dispensa (conforme estabelecido no 

protocolo), em folha de excel elaborada pelos SF para esse efeito (anexo LIII). Posteriormente, a prescrição 

médica é retribuída aos SF devidamente assinada. 

 

9.4. BLOCO OPERATÓRIO 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a três cirurgias: uma mamoplastia de redução, uma 

artroscopia do joelho e uma artroscopia com raio-X da anca. Durante o período em que estive no bloco 

operatório, foi-me explicado, de forma sucinta, o funcionamento deste SH. Existem quatro salas de operações, 

no entanto, apenas três se encontram em funcionamento, estando a quarta sala a ser utilizada como armazém de 

equipamentos. Em cada uma das salas de operações existem alguns DM que têm que se encontrar facilmente 

acessíveis (tais como, compressas, suturas e soro fisiológico). Os restantes DM encontram-se distribuídos por 

dois armazéns. Existem ainda um terceiro armazém, onde se encontra armazenada toda a medicação utilizada 

neste SH. Após a cirurgia e/ou anestesia, os doentes permanecem na sala de recobro até serem reencaminhados 

para a respetiva enfermaria. 

 

9.5. SERVIÇO DE URGÊNCIA 

Durante o estágio tive a oportunidade de visitar o SU. O principal objetivo desta visita foi conhecer os 

stocks de medicamentos existentes neste SH. O SU possui um stock fixo de medicamentos da sua 

responsabilidade e cuja reposição é feita por níveis pelos SF. Uma vez que os SF não estão em funcionamento 

24 horas por dia, sete dias por semana, de modo a assegurar a medicação necessária ao SU fora do horário de 

funcionamento dos SF, existe nesta unidade um segundo stock de medicamentos de suporte, mas pertencente 

aos SF. Quando o SU recorre a este stock deve fazer o registo das unidades retiradas em formulário próprio, para 

que os SF possam repor a medicação utilizada. 

No decurso da minha passagem pelo SU, os SF aperceberam-se das fragilidades do sistema utilizado – o 

registo da utilização da medicação não era efetuado, os prazos de validade da medicação não estavam 

concordantes com os registos dos SF, entre outros. Assim, tornou-se claro que era necessária uma reformulação 

deste sistema. Para tal, foi elaborada uma nova folha de registo (anexo LIV), onde, ao contrário do modelo 

anterior, é feito um registo por doente, onde deve obrigatoriamente ser anexada a prescrição médica. A 

medicação e nutrição disponíveis neste stock de apoio foi revista e atualizada, mediante a opinião dos SF e dos 

médicos envolvidos. Foi efetuada uma nova proposta ao diretor clínico do HFAR/PP, que aguarda aprovação, 

de forma a alterar o procedimento para aceder a este stock e tornar este processo mais controlado e menos 

suscetível a erros. A proposta incluía, entre outras ideias, a alteração do local de armazenamento do stock para 

os SF, cujo acesso seria feito por intermédio do graduado-dia, que possuiria as chaves necessárias para o acesso 

ao stock.    

10. INFORMAÇÃO E ATIVIDADE DE FARMÁCIA CLÍNICA 

10.1. ENSAIOS CLÍNICOS 

De acordo com a Lei nº 73/2015, de 27 de julho, um Ensaio Clínico (EC) corresponde a “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos 
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ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo 

e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”26. 

Durante um dia de estágio no HGSA acompanhei algumas das tarefas diárias realizadas na Unidade de 

Ensaios Clínicos (UEC). No HGSA estão, de momento, a decorrer 83 EC, relacionados com as mais variadas 

áreas (ex: neurologia, oftalmologia, dermatologia, oncologia). A UEC do HGSA é constituída por duas salas: 

uma primeira sala de trabalho, reuniões e de armazenamento dos dossiês relativos aos variados EC em curso na 

instituição; e uma segunda sala de armazenamento, que possui um frigorífico para armazenamento de 

medicamentos experimentais a uma temperatura compreendida entre os 2-8ºC e vários armários onde são 

armazenados medicamentos experimentais à temperatura ambiente. Assim, os medicamentos experimentais 

encontram-se armazenados segregados do resto da medicação disponível nos SF. 

O farmacêutico hospitalar, além das funções inerentes a membro da comissão de ética do hospital, é o 

responsável pela “receção, armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do 

medicamento, tendo o dever de elaborar um documento descritivo do circuito do medicamento experimental 

contendo elementos relativos à receção, ao armazenamento, à dispensa e à administração do medicamento 

experimental”9,26. Durante a receção de medicamentos experimentais na UEC, tem de ser efetuada a conferência 

qualitativa e quantitativa dos mesmos. Posteriormente, estes são armazenados em local apropriado, tendo sempre 

em conta as suas exigências de conservação, e é comunicada a receção da medicação ao promotor via Interactive 

Voice Responsive System ou via Interactive Web Responsive System. A dispensa de medicamentos experimentais 

ocorre mediante apresentação, pelo doente ou enfermeiro responsável, de prescrição médica própria, preenchida 

e assinada pelo investigador principal do EC e após validação da mesma pelo farmacêutico responsável. No ato 

da dispensa é efetuado sempre o registo do n.º do kit cedido ao doente e data da dispensa, de forma a ser possível 

a rastreabilização caso seja necessário. Na primeira dispensa, e sempre que assim for solicitado, deve prestar-se 

o devido aconselhamento ao doente. Posteriormente à dispensa, é obrigatório, e de extrema importância, o 

preenchimento dos diversos formulários, relativos à dispensa de medicamentos experimentais, associados ao 

EC. Toda a medicação e embalagens devolvidas devem ser registadas em impresso próprio, onde deve constar 

a data e hora da devolução, o n.º de unidades devolvidas e o farmacêutico responsável pela receção dessas 

unidades. Estas embalagens e os medicamentos experimentais são armazenados para posteriormente serem 

devolvidos ao promotor do EC e destruídas. Periodicamente, os SF são submetidos a inspeções das autoridades 

competentes ou do promotor, onde são controlados oficialmente os documentos, instalações, registos e quaisquer 

outros elementos que sejam relacionados com o EC. 

 

10.2. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

A informação sobre medicamentos e outros produtos de saúde é uma atividade farmacêutica importante 

que, desde sempre, tem sido dispensada aos doentes9. No entanto, a crescente complexidade e número de novos 

medicamentos requer a criação de um centro de informação de medicamentos nos SF, que compilam e tratam a 

informação científica sobre medicamentos e a transmitem a outros profissionais de saúde ou ao próprio doente9. 

Sempre que necessário ou solicitado (por exemplo, por via telefónica, presencial nos SF, em reuniões do grupo 

de oncologia, entre outros), os SF disponibilizam a informação necessária. Para isso, e de forma a dar resposta 

a estas necessidades, os SF dispõem de um conjunto de fontes bibliográficas atualizadas, como o FHNM, o 

Prontuário Terapêutico 2013, legislação portuguesa, entre outros.  
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11. TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

Uma vertente muito enriquecedora deste estágio, a qual posso afirmar que contribuiu para aumentar o meu 

conhecimento científico e poder de síntese, passou pela realização de diversos trabalhos, propostos pelo meu 

orientador de estágio, e apresentados para os três majores farmacêuticos. Cada apresentação teve a duração de 

aproximadamente dez minutos, seguido de um período de discussão e de algumas considerações. Os temas 

desenvolvidos foram os seguintes: “Papel do Farmacêutico Hospitalar na Terapia de Suporte em Oncologia” 

(anexo LV); “Boas Práticas de Preparação de Citotóxicos e Citostáticos” (anexo LVI); “Gases Medicinais” 

(anexo LVII); “Ensaios Clínicos” (anexo LVIII) e “Fibrose Quística” (anexo LIX). Na sequência da 

apresentação do trabalho “Papel do Farmacêutico Hospitalar na Terapia de Suporte em Oncologia”, foi-me 

proposto que elaborasse um cartaz sobre o tema, (anexo LX), cartaz esse que foi impresso e colocado em 

exibição nos SF (anexo LXI) para rápida e acessível consulta a informações relevantes. Na sequência dos dias 

passados com a Major Farmacêutica Carla Veiros, responsável pela distribuição de medicamentos PE, esta 

apercebeu-se que era prática no SH de medicina interna cortar adesivos transdérmicos contendo medicamentos 

PE. De forma a tentar resolver esta situação, foi-me proposta a elaboração de um pequeno cartaz com alguma 

informação pertinente para ser disponibilizado neste SH (anexo LXII). No decurso do estágio foi-me pedido 

que elaborasse uma tabela que resumisse o mecanismo de ação e principais ações terapêuticas de diversos 

fármacos, de forma conhecer os variados medicamentos utilizados em ambiente hospitalar (anexo LXIII). Um 

outro desafio que me foi colocado foi a elaboração do manual “Medicação de dispensa em ambulatório” (anexo 

LXIV), manual este que se vai encontrar disponível nos SF para consulta e que resume informação importante 

para o aconselhamento ao doente, acerca da mediação dispensada em regime de ambulatório. Diariamente, o 

Major Farmacêutico Luís Faria questionava-me sobre diversas temáticas, sempre integradas nas tarefas ou temas 

em curso, perguntas para as quais tive que realizar uma pequena pesquisa e elaborar uma resposta, para 

posteriormente ser discutida. Algumas das questões colocadas e as respostas elaboradas encontram-se 

disponíveis no anexo LXV. Esta vertente do estágio foi igualmente muito compensadora, uma vez que, para 

além de ter contribuído para aprofundar o meu conhecimento nas mais diversas áreas, consiste num método de 

aprendizagem muito eficaz.   

12. CONCLUSÃO 

Ao longo de dois meses foram-me explicadas e demonstradas muitas das tarefas desempenhadas pelo 

farmacêutico em farmácia hospitalar envolvidas no circuito do medicamento. Apesar de muitas destas tarefas 

terem sido de caráter meramente observacional, estas permitiram-me ter uma visão daquilo que deve ser a 

atuação do farmacêutico enquanto profissional de saúde e o quão importante são os SF numa unidade hospitalar. 

O estágio nos SF do HFAR/PP foi, sem dúvida, uma experiência muito enriquecedora e de grande 

aprendizagem. Nos SF encontrei uma equipa muito acolhedora, preocupada e empenhada em transmitir-me e 

dotar-me do conhecimento necessário e em proporcionar-me um estágio o mais completo possível. A escolha 

de realizar o estágio nos SF do HFAR/PP foi uma decisão da qual não me arrependo. Esta experiência dotou-me 

de capacidades e conhecimento que certamente me irão ser muito úteis na minha vida profissional.   
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ANEXOS 

ANEXO I – Espaço físico dos serviços farmacêuticos. 

ANEXO I. A – Área de atendimento. 
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ANEXO I. B – Área de armazenamento de medicamentos injetáveis e fluidoterapia.   
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ANEXO I. C – ÁREA DE PREPARAÇÃO DA DOSE INDIVIDUAL UNITÁRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. D – Stock de apoio à preparação da dose individual unitária. 
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ANEXO I. E – Frigoríficos para armazenamento de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. F – Armário de armazenamento da medicação antineoplásica e alguma terapia de suporte. 

  



 

  

Cláudia Azevedo Veloso – Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 26 

 

 Relatório de Estágio em Profissionalizante                                   

ANEXO I. G – Armário de armazenamento de alguns reagentes e hemoderivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. H – Cofre de armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes. 
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ANEXO I. I – Área de armazenamento de dispositivos médicos, desinfetantes e reagentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. J – Área de armazenamento de medicamentos – formulações orais, retais, tópicas e outras.  
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ANEXO II – Nota de encomenda efetuada ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos.  
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ANEXO III – Sistema de faturação dos cuidados de saúde prestados no Hospital das Forças Armadas – Pólo do 

Porto aos três principais subsistemas.  
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ANEXO IV – Impresso de uso obrigatório pelo requerente. 

 



 

  

Cláudia Azevedo Veloso – Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 32 

 

 Relatório de Estágio em Profissionalizante                                   

ANEXO V – Impresso para justificação clínica. 
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ANEXO VI – Declaração de farmacovigilância.  
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ANEXO VII – Autorização de utilização excecional concedida pelo INFARMED - Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.   
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ANEXO VIII – Registo da realização do teste do alarme.   
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ANEXO IX – Requisição de medicamentos e dispositivos médicos para os serviços hospitalares.  
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ANEXO X – Requisição de medicação de suporte para a unidade de tratamento de ambulatório. 
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ANEXO XI – Carro de emergência. 
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ANEXO XII – Conteúdo de um carro de emergência. 
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ANEXO XIII – Fármacos de um carro de emergência devidamente separados e identificados. 
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ANEXO XIV – Protocolo para distribuição de medicação à unidade de tratamento de ambulatório. 

  

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE 
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ANEXO XV – Listagem de medicamentos de dispensa em regime de ambulatório. 
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ANEXO XVI – Prescrição eletrónica para a distribuição em dose individual unitária. 
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ANEXO XVII – Reservatório criogénico de oxigénio medicinal. 

 

ANEXO XVIII - Cartaz com identificação do gás contido, perigos associados e medidas de segurança 

recomendadas. 
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ANEXO XIX – Cilindros B50 de oxigénio medicinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX – Cilindros B50 de protóxido de azoto. 
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ANEXO XXI – Sistema de vácuo medicinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXII – Unidade de produção de ar medicinal. 
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ANEXO XXIII – Local de armazenamento de cilindros B5 de oxigénio e dióxido de carbono medicinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXIV – Carros utilizados para o transporte de cilindros B5 de gases medicinais. 
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ANEXO XXV – Requisição de gases medicinais. 
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ANEXO XXVI – Certificado oficial europeu de libertação de lote. 
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ANEXO XXVII – Medicamentos hemoderivados – requisição/distribuição/administração (via farmácia).  

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE 
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ANEXO XXVIII – Medicamentos hemoderivados – requisição/distribuição/administração (via serviço).  

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE 
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ANEXO XXIX – Circuito de distribuição de medicamentos hemoderivados. 
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ANEXO XXX – Modelo de requisição de psicotrópicos e estupefacientes pelos serviços farmacêuticos ao 

fornecedor, da portaria n.º 981/98, de 8 de junho (Anexo VII). 
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ANEXO XXXI – Modelo de requisição de psicotrópicos e estupefacientes pelos serviços hospitalares aos serviços 

farmacêuticos, da portaria n.º 981/98, de 8 de junho (Anexo X). 
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ANEXO XXXII – Máquina de reembalamento. 

 

 

 

 

 

ANEXO XXXIII – Comprimidos de sene 20 mg reembalados. 
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ANEXO XXXIV – Tabela de controlo de stocks e validades. 
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ANEXO XXXV – Análise ABC.  
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ANEXO XXXVI – Prescrição de medicação dispensada à unidade de tratamento de ambulatório. 
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ANEXO XXXVII – Planeamento semanal cedido pela unidade de tratamento de ambulatório aos serviços 

farmacêuticos. 
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ANEXO XXXVIII – Planeamento mensal de citostáticos elaborado pelos serviços farmacêuticos. 

  

DOENTE 1 DOENTE 2 DOENTE 4 DOENTE 5 DOENTE 6 DOENTE 3 
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DOENTE 1 DOENTE 2 DOENTE 4 DOENTE 5 DOENTE 6 DOENTE 3 
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ANEXO XXXIX – Listagem da medicação antineoplásica necessária a dispensar à unidade de tratamento em 

ambulatório. 

DOENTE 

DOENTE DOENTE 

DOENTE DOENTE 
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DOENTE DOENTE 
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DOENTE DOENTE 
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ANEXO XL – Nota de devolução de terapia antineoplásica aos serviços farmacêuticos. 

  

IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE 
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ANEXO XLI – Modelo de informação da unidade de tratamento de ambulatório. 

  

IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE 
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ANEXO XLII – Conteúdo do kit de emergência de citotóxicos e citoestáticos.    
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Sinal de emergência 

Luvas de proteção Bata de proteção 

Óculos de proteção 

Proteções para os 

sapatos 

Luvas de proteção 

a citoestáticos 

Pá 

Pó Super 

Can-Z 

Contentor para 

vidros partidos 

Panos superabsorventes 

Luvas de latex 

Máscara 

Saco de proteção a 

citostáticos e saco 

grande para lixo nocivo 
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ANEXO XLIII – Protocolo de distribuição da medicação antineoplásica ao serviço de urologia. 
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ANEXO XLIV – Planeamento semanal da urologia cedido pela unidade de tratamento de ambulatório aos 

serviços farmacêuticos.  

  

UTENTE 1 
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UTENTE 2 
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ANEXO XLV – Planeamento geral dos doentes do serviço de urologia. 
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INTERNO 
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ANEXO XLVI – Listagem geral dos doentes em tratamento no serviço de urologia, com a respetiva data do 

próximo tratamento.  
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ANEXO XLVII – Listagem dos doentes com tratamento agendado no serviço de urologia. 
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ANEXO XLVIII – Protocolo de distribuição da medicação ao serviço de nefrologia. 
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ANEXO XLIX – Planeamento mensal da medicação necessária para os doentes em hemodiálise no serviço de 

nefrologia. 
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ANEXO L – Circuito de tratamento no sistema de tratamento de água. 
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ANEXO LI – Protocolo de distribuição da medicação ao serviço de dermatologia. 
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ANEXO LII – Prescrição médica do serviço de dermatologia. 

 

  

 IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE 
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ANEXO LIII – Planeamento anual da medicação dispensada ao serviço de dermatologia. 
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ANEXO LIV – Folha de registo do acesso ao stock de apoio dos serviços farmacêuticos. 
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ANEXO LV – Trabalho “Papel do Farmacêutico Hospitalar na Terapia de Suporte”. 
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ANEXO LVI – Trabalho “Boas Práticas de Preparação de Citotóxicos e Citostáticos”. 
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ANEXO LVII – Trabalho “Gases Medicinais”. 
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ANEXO LVIII – Trabalho “Ensaios Clínicos”. 
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ANEXO LIX – Trabalho “Fibrose Quística”. 
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ANEXO LX – Cartazes “Terapia de Suporte em Oncologia”. 
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ANEXO LXI – Cartazes “Terapia de Suporte em Oncologia” expostos nos serviços farmacêuticos. 
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ANEXO LXII – Cartaz “Dicas do Farmacêutico – Cuidados na administração de sistemas transdérmicos de 

estupefacientes”. 
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ANEXO LXIII – Tabelas resumo de alguma medicação utilizada na área da oncologia, endocrinologia, 
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ANEXO LXIV – Manual “Medicação de Dispensa em Ambulatório”. 
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ANEXO LXV - Questões e pesquisa diária. 

O que são anticorpos monoclonais? 

Anticorpos monoclonais são anticorpos produzidos por um único clone de um linfócito B parental, sendo 

idênticos em relação às suas propriedades físico-químicas e biológicas. Os anticorpos monoclonais são 

produzidos em laboratório a partir de linfócitos B gerados por ratinhos Mus musculus, cujos sistemas 

imunológicos foram estimulados pelos antígenos de interesse. As modernas técnicas de engenharia genética 

permitem, porém, que esses anticorpos sejam humanizados, isto é, os genes responsáveis pela produção dessas 

proteínas sejam modificados de forma a eliminar essa reação imunológica do organismo humano. Assim são 

gerados os chamados anticorpos monoclonais humanizados. O processo de humanização não deve alterar a 

afinidade do anticorpo com o respetivo antígeno e possibilita assim o seu emprego continuado em procedimentos 

terapêuticos. 

Que tipo de agente biológico e o Etanercept? 

Etanercept é uma proteína de fusão do recetor p75 Fc do fator de necrose tumoral humano, produzida por 

tecnologia de ADN recombinante. O etanercept é um dímero de uma proteína quimérica, obtida por engenharia 

genética, da fusão do domínio de ligação do ligando extracelular do recetor-2 do fator de necrose tumoral 

humano (TNFR2/p75) ao domínio Fc da IgG1 humana. 

O que é a escala ECOG e qual a sua utilidade? 

Para realizar o tratamento do cancro de forma consistente em hospitais, centros de cancro e clínicas, é 

necessária a utilização de critérios padrão para medir o impacto da doença na qualidade de vida diária de um 

paciente. A Escala de ECOG Performance Status é uma escala utilizada para isto mesmo. Esta descreve o nível 

de funcionalidade de um paciente, no que diz respeito à sua capacidade para cuidar de si mesmo, atividade diária 

e capacidade física (caminhada, trabalho, etc.). As equipas de saúde em todo o mundo têm em consideração esta 

escala quando pretendem iniciar ou alterar um tratamento farmacológico. É uma forma de classificar o paciente 

de acordo com o seu comprometimento funcional, comparar eficácia de terapias farmacológicas e avaliar o 

prognóstico de um paciente. 

Grau ECOG performance status 

0 Totalmente ativo, capaz de desempenhar todas as tarefas pré-doença sem restrições 

1 
Restrito em atividades físicas extenuante, porém capazes de realizar trabalho de natureza leve ou 

sedentária, por exemplo, trabalho de escritório ou tarefas domésticas leves 

2 Capaz de realizar tarefas de autocuidado, mas incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho 

3 
Capacidade de autocuidado limitada; confinado à cama ou cadeira em mais de 50% das horas de 

vigília 

4 
Completamente incapacitado; não consegue exercer qualquer autocuidado; totalmente confinado 

à cama ou cadeira 

5 Morte 

 

O que é a abiraterona e para que é utilizada? 
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A abiraterona, um inibidor da biossíntese de androgénios, atua inibindo a enzima 17α-hidroxilase-

C17,20-liase (CYP17). Esta enzima é expressa e necessária para a biossíntese androgénica nos tecidos testicular, 

suprarrenal e tumoral prostático. A CYP17 catalisa a conversão de pregnenolona e progesterona em precursores 

da testosterona, DHEA e androstenediona, respetivamente, por 17α-hidroxilação e clivagem da ligação C17,20. 

O carcinoma prostático sensível aos androgénios responde ao tratamento que reduz os níveis de 

androgénios. As terapêuticas de privação androgénica, como o tratamento com análogos da LHRH ou 

orquiectomia, diminuem a produção androgénica nos testículos, mas não afetam a produção androgénica nas 

glândulas suprarrenais ou no tumor. O tratamento com abiraterona reduz a testosterona sérica para níveis 

indetetáveis quando administrado com análogos da LHRH (ou orquiectomia). Utilizada no tratamento do cancro 

da próstata em homens adultos quando o cancro se encontra metastizado. Pode ser utilizado nos seguintes casos: 

 quando a castração médica (supressão da produção de hormonas masculinas no organismo através da 

utilização de medicamentos) com um tratamento chamado terapêutica de privação androgénica não 

funcionou ou deixou de funcionar em homens que não apresentam sintomas da doença, ou que apresentam 

apenas sintomas ligeiros, e que ainda não precisam de quimioterapia (medicamentos anticancerígenos);  

 quando a castração médica ou cirúrgica e a quimioterapia contendo docetaxel não funcionaram ou deixaram 

de funcionar. 

Como se calcula a área de superfície corporal? 

As dosagens de quimioterapia são calculadas em relação à área de superfície corporal, expressas em 

miligramas por metro quadrado e baseados no peso e altura do doente. Assim, previamente a cada sessão de 

quimioterapia deve ser medido o peso e altura do doente, de forma a determinar a dose de fármaco ideal.  

SC (m2) = 0,007184 x peso(kg)0,425 x altura(cm)0,725 

O que é trombocitose essencial com mutação V617F do gene JAK22 e como se trata? 

A trombocitose essencial (TE) faz parte do grupo de síndromes mieloproliferativos cromossoma 

Philadelphia negativas. Caracteriza-se pela hiperproliferação megacariocítica, com consequente trombocitose 

periférica, favorecendo fenómenos trombo-embólicos. 

Duas importantes mutações estão envolvidas na fisiopatologia da trombocitose essencial: 1) mutação do 

gene da tirosina cinase citoplasmática, a JAK2 V617F, mutação somática adquirida, presente em média em 50% 

dos casos de TE, e 2) mutação do gene recetor da trombopoetina (MPL). 

A mutação do gene da janus kinase 2, JAK2V617F, é responsável pela fosforilação da molécula 

transdutora de sinais ativadores de transcrição (STAT), um gatilho do ciclo celular. Pode-se dizer que a proteína 

JAK2 serve de intermediária entre os recetores da membrana e as moléculas de sinalização para desencadear a 

ação do ciclo celular. 

Alguns portadores de TE são assintomáticos, enquanto outros experimentam sintomatologia vasomotora 

inespecífica, como eritromelalgia, cefaleia, distúrbios visuais ou parestesias de extremidades. Os sintomas são, 

na maioria, repercussões trombóticas em órgãos alvos. Angina, enfarto do miocárdio, acidente vascular cerebral 

(AVC) e embolia pulmonar podem representar a primeira manifestação de trombocitose. 

Os agentes indicados no tratamento da TE são: 

 Hidroxiureias - Inibem a síntese de DNA, através de bloqueio da enzima ribonucleótido redutase. Leva em 

média trinta dias para citorreduzir o número de plaquetas, mas pode ultrapassar mais de três meses.  
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 Interferão 𝛾 - É um agente imunomodulador com propriedades biológicas capazes de interferir na 

diferenciação celular. Pelo seu efeito antiproliferativo no megacariócito, tem sido empregado para reduzir o 

número de plaquetas, porém esta constitui uma indicação off label. 

 Anagrelide - É um composto imidazo-quinazolina, com ação seletiva para a linhagem megacariocítica. Age 

sob o megacariócito na fase pós-mitótica do seu desenvolvimento, inibindo sua maturação.  

O que é o megestrol e para que é utilizado? 

O megestrol é um fármaco com ação progestagénica, indicado para o tratamento paliativo do carcinoma 

da mama em fase avançada e endométrio e síndrome de caquexia-anorexia associada a neoplasia maligna 

avançada. O mecanismo através do qual o megestrol exerce a sua ação antineoplásica e antianorexigénica não 

está ainda esclarecido, embora se acredite que a diminuição da produção de gonadotrofina e consequente inibição 

da síntese de estrogénios possam ser fatores importantes. 

O que é a Análise ABC? 

A análise ABC é uma poderosa ferramenta de extrema objetividade. Esta análise, designada atualmente 

por análise ABC ou análise 123, é originalmente conhecida por análise de Pareto. Tem a sua origem numa 

sistemática constatação prática, em que duma forma geral a 20% das causas estão geralmente associados 80% 

dos efeitos.  

Como não é possível nem aconselhável tratar todos os artigos da mesma forma, a análise ABC é uma 

ferramenta de gestão muito simples, mas com grande eficácia na classificação correta dos stocks, criando três 

níveis de prioridade distintos na gestão dos mesmos. Assim, esta permite dividir um conjunto de produtos em 3 

categorias diferentes, dependendo do seu valor de uso, ou seja, da sua importância ou significância para a 

empresa. Quanto maior for o valor de uso de um produto mais importante esse produto é para o negócio. Desta 

forma, esta análise tem impacto no custo geral de inventário ou stock. É assim importante definir, 

matematicamente, em que consiste o valor de uso, que se encontra expresso na equação. 

Valor de uso = custo unitário do produto x procura no período 

Os produtos da categoria A representam até 20% do total de produtos que, por sua vez, correspondem 

até 80% do valor de uso total dos produtos para a empresa. No que diz respeito a despesa, estes produtos são os 

produtos mais sensíveis e por isso os mais importantes para a empresa. Por esta razão são estes os produtos que 

precisam de controlo mais frequente e em relação aos quais deverão ser evitados ao máximo roturas de stock.  

Os produtos da categoria B representam 20% do total de produtos que, por sua vez, correspondem a 

uma gama de 15% do acumulado do valor de uso. Estes produtos requerem uma análise normal, ou seja, devem 

ser revistos ou analisados três a quatro vezes por ano.  

Na categoria C os produtos representam 60% dos produtos tidos em stock. Estes produtos equivalem 

ainda a uma gama de cerca de 5% do acumulado do valor de uso dos produtos. Usualmente são produtos baratos 

ou de baixa rotatividade e por esta razão pode ser feita uma análise mais tolerante a falhas, sendo feita 

normalmente uma revisão por ano para estes produtos. 

Para se poder efetuar a análise ABC é necessário ter conhecimento sobre registos passados acerca dos 

produtos assim como previsões para os mesmos, dentro do período pretendido para análise. Desta forma é 

importante notar que também esta análise ABC é apenas um método de apoio à decisão para o responsável de 



 

  

Cláudia Azevedo Veloso – Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 189 

 

 Relatório de Estágio em Profissionalizante                                   

gestão de stocks que permite que este tenha uma melhor perceção da qualidade do investimento que está a ser 

feito por parte da empresa ao nível do seu stock. 

Quais são as diferenças entre a carboximaltose férrica e ferro trivalente sacarosado? 

Carboximaltose férrica Ferro trivalente sacarosado 

Permite a administração de uma dose única semanal 

de 1000 mg 
Tem uma dose máxima semanal de 600 mg 

Permite a administração de 1000 mg numa toma 

única com duração de 15 a 30 min 
Duração da administração é de 1h por cada 200 mg 

Possibilita uma deslocação única à unidade de 

saúde (maior adesão à terapêutica) 
Maior número de visitas à unidade de saúde 

Mais eficaz na normalização dos valores de ferro 

sérico 

Menos eficaz na normalização dos valores de ferro 

sérico 

Ausência de reações anafiláticas Podem produzir-se reações alérgicas ou anafiláticas 

Carboximaltose férrica é bastante mais cara do que o ferro trivalente sacarosado 

 

O que significam os acrónimos FIFO e FEFO? 

Todos os produtos recebidos na farmácia com prazo de validade devem ser armazenados conforme a 

regra FEFO (first expired, first out), ou seja, os produtos com prazo de validade menor µdevem encontrar-se na 

frente dos de validade maior, de forma a serem os primeiros a serem dispensados. No caso dos produtos sem 

validade indicada na embalagem, estes são armazenados de acordo com a regra FIFO (first in, first out), sendo 

dispensados primeiro aqueles que se encontrem há mais tempo na farmácia. Trata-se de um sistema de controlo 

de stocks que tem como objetivo minimizar as perdas e desperdícios de dinheiro devido à expiração do prazo de 

validade.  

O que é o Palonosetron e qual a diferença em relação ao Ondansetron? 

O palonosetron é um antagonista dos recetores 5-HT3 da serotonina, utilizado na prevenção e tratamento 

das náuseas e vómitos induzidos pela terapia antineoplásica. O palonosetron apresente uma maior afinidade de 

ligação e tempo de semivida, apresentando, por isso, uma inibição do recetor superior aos restantes da sua classe. 

Isto traduz-se numa administração de 200 µg de palonosetron administrados na forma de um bólus intravenoso, 

30 minutos antes do início da quimioterapia, ao passo que 8 mg de ondansetron devem ser administrados 15 

minutos antes imediatamente antes do tratamento, seguidos por 8 mg por via oral cada 12 horas. 

Como é feita a administração de BCG? 

A BCG (Bacilo Calmette-Guérin) está indicada para uso intravesical no tratamento e profilaxia do 

carcinoma in situ, primário ou recorrente, da bexiga. Está ainda indicado para profilaxia após ressecção 

transuretral de tumores papilares, primários ou recorrentes nos estadios Ta e/ou T1, ou qualquer combinação 

destas indicações, independentemente da existência de tratamentos intravesicais antecedentes.  

Na terapêutica de indução realiza-se uma instilação semanalmente, durante 6 semanas. Após o tratamento 

de indução, o tratamento de manutenção é altamente recomendável. Este consiste na administração de uma dose 
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aos 3, 6, 12, 18 e 24 meses posteriores ao início do tratamento de indução. Em condições assépticas, introduz-

se um catéter na bexiga, drena-se a bexiga e instilam-se lentamente e por gravidade uma suspensão de BCG. 

Durante a hora que se segue à instilação, o doente deve manter-se deitado, permanecendo 15 minutos em cada 

uma das seguintes posições: prono, supino e dos lados. Depois, o doente pode levantar-se, mas deve reter a 

suspensão durante outros 60 minutos, ou seja, o período de contacto deve ser de 2 horas. Nem todos os doentes 

conseguem reter a suspensão durante 2 horas, pelo que, caso necessário, deve ser permitida a micção. Ao fim de 

2 horas todos os doentes devem esvaziar a bexiga e receber instruções para aumentarem a ingestão de líquidos, 

desde que não haja contraindicação para tal. Nas 6 horas seguintes, é recomendável, por motivos de segurança, 

que os doentes realizem a micção em posição sentada, de modo a evitar a transmissão de BCG. Os doentes 

poderão sentir algum ardor na micção após o tratamento. 

Porque é que o eritema mão-pé aparece essencialmente nestes locais? 

O eritema mão-pé ou eritrodisestesia palmo-plantar é um efeito adverso cutâneo induzido por alguns 

fármacos antineoplásico e caracterizado por eritema doloroso que atinge predominantemente palmas das mãos 

e solas dos pés. Manifesta-se clinicamente como disestesia com ou sem eritema local sistémico, prurido e 

formigueiro, sensação de queimadura dolorosa, edema, descamação e, em última instância, formação de placas 

de queratose, bolhas e úlceras. Prejudica grandemente a qualidade de vida dos doentes, na medida em que, 

devido à dor associada, afeta diretamente atividades como andar e segurar objetos e reduz a adesão à terapêutica 

antineoplásica. Casos mais graves podem levar a infeções locais e generalizadas. Sabe-se que esta reação ocorre 

predominantemente nas solas dos pés e palmas das mãos, porém, áreas como axilas, virilhas, parte posterior dos 

joelhos e cotovelos, cintura, linhas de dobras do pulso e região sacral podem ser acometidas. A fisiopatologia 

não está ainda totalmente elucidada. A teoria mais aceite entre especialistas sugere uma ação tóxica direta em 

regiões específicas por diversos mecanismos: 

 A elevada concentração de enzimas envolvidas no metabolismo dos quimioterápicos, nos queratinócitos 

resulta na inflamação da pele; 

  As palmas das mãos e plantas dos pés têm grande concentração de glândulas écrinas, sugerindo que a 

acumulação do fármaco ou seus metabolitos através do suor, causando dano aos tecidos locais; 

 A rápida divisão celular da pele de regiões acrais, ausência de folículos capilares ou glândulas sebáceas, 

elevado número de papilas dérmicas e a frequente pressão exercida sobre essas áreas, resultariam em rutura 

dos capilares, extravasando quimioterápicos no meio intersticial. 

O que são análogos LHRH e para que são utilizados? 

As células prostáticas são fisiologicamente dependentes dos androgénios, que estimulam o seu 

crescimento, função e proliferação. A testosterona é essencial para o crescimento das células tumorais. Os 

testículos são o maior reservatório de androgénios, sendo que apenas 5 a 10% são sintetizados nas glândulas 

adrenais. A hormona do hipotálamo libertadora da hormona luteinizante (LHRH) estimula a hipófise, levando à 

libertação de testosterona pelos testículos. Uma vez na próstata, esta é convertida pela 5-α-redutase em 5-α-

dihidrotestosterona (DHT). Quando as células prostáticas são privadas de estimulação androgénica sofrem 

apoptose. Qualquer terapêutica que mimetize esta situação é designada por Terapêutica de Privação de 

Androgénios (TPA). A TPA pode ser realizada por castração cirúrgica (orquidectomia) ou 

química/farmacológica (agonistas LHRH e antiandrogénios). Os análogos LHRH são análogo sintéticos da 
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LHRH que, inicialmente (cerca de uma semana), estimulam os recetores da LHRH da hipófise, originando um 

aumento transitório da libertação da LH e da hormona foliculoestimulante (FSH), com consequente aumento da 

produção de testosterona. A exposição repetida origina a down regulation dos recetores hipofisários da LHRH, 

com supressão da secreção de LH, FSH e, consequentemente, de testosterona. A supressão da produção de 

testosterona é geralmente conseguida ao fim de 2 a 4 semanas de terapêutica. Os análogos LHRH usados na 

terapêutica são a buserrelina, goserrelina, leuprorrelina e triptorrelina. São apresentações de ação prolongadas 

para 1 a 3 meses, para via subcutânea.  

O que são antiandrogénios e qual a sua utilidade em combinação com os análogos LHRH? 

Estes fármacos (ex: bicalutamida, flutamida e ciproterona) ligam-se aos recetores de androgénios sem 

ativar a expressão génica, inibindo assim o estímulo androgénico. A regressão de tumores prostáticos resulta 

desta inibição. Os antiandrogénios são geralmente associados com um análogo LHRH, originando um bloqueio 

total dos androgénios. Depois do tratamento com análogos LHRH, o organismo deixa de ter testosterona 

proveniente dos testículos. No entanto, as glândulas adrenais ainda produzem pequenas quantidades de 

testosterona. Esta combinação bloqueia o efeito das hormonas produzidas pelas glândulas adrenais. 
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