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Resumo 

 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, na atividade profissional de Farmácia Comunitária. 

O referido estágio decorreu na Farmácia Central de Catassol. 

A escolha desta instituição para local de estágio deveu-se ao facto de ter uma 

localização central no Concelho da Maia, o que permitiria a experiência profissionalizante 

num local movimentado, como uma população-alvo heterogénea. A relativa proximidade 

de casa foi também um fator importante. 

Desta forma, completar a formação universitária numa farmácia que oferecia 

recursos estruturados e diversificados permitiu entrar em contacto com todas as facetas 

que os Serviços Farmacêuticos podem assumir na comunidade, bem como adquirir 

conhecimentos e experiência em cada uma delas. 

O período de estágio compreendeu-se entre o dia 3 de Março e o dia 30 de Junho. 

O presente relatório tem como objetivo esclarecer o modo de funcionamento da 

Farmácia Central de Catassol ao nível da gestão, estrutura e funcionamento das 

diferentes áreas que compõem os Serviços Farmacêuticos. Pretende-se também indicar 

todas as tarefas e atividades executadas ao longo do estágio, assim como refletir sobre a 

sua importância na formação pessoal e profissional.  
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1. Casos de Estudo e Trabalhos Desenvolvidos 

 

 

A iniciativa de desenvolver casos de estudo durante o estágio em Farmácia 

Comunitária (FC) surgiu pelo facto de existir maior proximidade com a comunidade, o que 

facilita atingir objetivos e ter uma ação determinante na educação para a saúde. 

Sendo a Farmácia Central Catassol (FCC) uma farmácia dinâmica, há muito que esta 

se dedica à formação da comunidade, pelo que desde o início do estágio a Diretora 

Técnica (DT) deixou estipulado que deveria gerar ideias sobre ações educativas a 

realizar quer dentro, quer no exterior da farmácia. Desta forma foi apresentado ainda na 

fase inicial do estágio um calendário com sugestões de atividades a realizar durante os 

quatro meses, sugestões essas que foram sujeitas a aprovação da DT.  

As atividades a seguir descritas foram realizadas em colaboração com outra 

estagiária, estudante da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico Universitário 

(CESPU). 

O calendário das atividades realizadas pode ser encontrado no Anexo 1, sendo que 

seguidamente serão descritas em pormenor todos os eventos e ações de formação 

promovidos ao longo da prática profissional. 

 

1.1. Rastreio Cardiovascular 

 

Uma das atividades propostas foi a realização de um Rastreio Cardiovascular (RCV) 

onde pudesse ser avaliado o atual estado dos utentes da FCC no que toca à prevenção 

de Doenças Cardiovasculares (DCV). A sugestão foi imediatamente aprovada, dado 

que a FCC tencionava já realizar um evento com este formato. 

Esta atividade constituiu um grande desafio, já que foi a primeira vez em que 

participei na organização de um evento como este desde a raiz. Não obstante, tendo em 

conta a importância do tema na saúde pública e as potenciais competências de 

organização, gestão e comunicação a adquirir foram sem dúvida estimulantes durante 

todo o processo. 

 

1.1.1. Enquadramento Teórico 

 

As DCV ocorrem devido à acumulação de gordura na parede dos vasos sanguíneos, 

que placas ou ateromas, originando assim aterosclerose. Comumente esta inicia-se 
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numa fase precoce da vida e evolui silenciosamente ao longo dos anos, estando já 

avançada no momento em que surgem os primeiros sinais e sintomas. As principais 

formas de DCV são a Doença Coronária, onde ocorre a estenose das artérias coronárias 

devido aos ateromas, resultando num aporte insuficiente de oxigénio no músculo 

cardíaco, e a Insuficiência Cardíaca, causada por anomalias funcionais e estruturais nas 

células cardíacas. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) as DCV são consideradas a 

principal causa de morte antes dos 70 anos, sendo responsáveis por 39% das mortes [1]. 

A nível Europeu, de todas as mortes que ocorrem antes dos 75 anos de idade, 38% são 

devidas a DCV nas mulheres e 35% nos homens [2]. Ainda segundo dados da OMS 

datados de 2011, 37% das doenças não comunicáveis em Portugal devem-se a DCV [1]. 

Além de influenciarem a saúde pública, estas patologias exercem um impacto 

significativo a nível económico, nomeadamente através do aumento dos custos em 

cuidados de saúde profissionais e informais (fornecidos por indivíduos não profissionais, 

como a família, por exemplo) e diminuição de produtividade. Só na União Europeia (EU), 

54% dos custos inerentes às DCV referem-se aos custos em cuidados de saúde, 24% à 

perda de produtividade e 22% aos cuidados informais [2]. 

A profissão farmacêutica exerce um papel fundamental ao longo de diversas fases 

de prevenção, nomeadamente na prevenção “primária”, que visa evitar ou remover 

fatores de risco antes que se desenvolva a patologia, “secundária”, dirigida à deteção 

precoce de problemas de saúde em indivíduos presumivelmente doentes, mas 

assintomáticos para a situação em estudo e “terciária” que consiste em limitar a 

progressão da doença, evitar ou diminuir complicações associadas. 

Um meio de realizar prevenção secundária é através de rastreios nos quais possam 

ser identificadas precocemente situações como hipercolesterolemia ou hiperglicemia, por 

exemplo. Estes proporcionam ainda possibilidade de aconselhamento ao utente sobre 

alterações a realizar no estilo de vida e sobre a necessidade de vigilância. A nível da 

prevenção terciária, o farmacêutico é responsável pela promoção do uso correto e 

racional do medicamento, contribuindo para a diminuição de problemas com ele 

relacionados, além de promover a adesão terapêutica, otimizando desta forma os 

cuidados aos pacientes. 

A prevenção das DCV entende-se como “um conjunto coordenado de ações, ao nível 

público ou individual, com o objetivo de erradicar, eliminar ou minimizar o impacto das 

DCV e incapacidades associadas. As bases da prevenção fundamentam-se na 

epidemiologia cardiovascular e na medicina baseada na evidência” [3].  
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O estilo de vida de um indivíduo, incluindo a sua nutrição, tem um papel fundamental 

na etiologia das DCV. Os alvos da prevenção incluem o tabagismo, alimentação, 

atividade física, peso, pressão arterial (PA), lípidos e glicemia. 

“Uma alimentação saudável é recomendada como sendo a pedra angular da 

prevenção da DCV” [4]. Neste âmbito as recomendações europeias para a prevenção de 

DCV estabelecem alguns limites [4]: 

 À ingestão de ácidos gordos saturados deve corresponder menos de < 10% do 

total calórico, sendo substituídos por ácidos gordos polinsaturados; 

 Devem ser ingeridos ácidos gordos insaturados trans tão poucos quanto 

possível, com preferencialmente nenhuma ingestão de alimentos processados, e 

menos de < 1% do total calórico proveniente de origem natural; 

 Deve ser ingerido < 5 g de sal por dia; 

 Devem ser ingeridos 200g de fruta por dia (2 a 3 peças); 

 Devem ser ingeridos 200g de vegetais por dia (2 a 3 porções); 

 Peixe deve ser ingerido pelo menos duas vezes por semana, uma das quais 

pode ser peixe rico em ácidos gordos;  

 O consumo de bebidas alcoólicas deve ser limitado a 2 copos por dia (20g/dia 

de álcool) para os homens e 1 copo por dia (10g/dia de álcool) para as mulheres. 

 

Atualmente, a comunidade científica descreve que a ingestão de 30 a 45g de fibra 

por dia, de produtos integrais, frutas e vegetais, oferece uma ação protetora contra DCV. 

Tratando-se de fibras solúveis, estas afetam a absorção a nível do intestino delgado 

através da formação de géis que atenuam a glicemia pós-prandial e o aumento do nível 

lipídico [5, 6]. A formação de géis atrasa o esvaziamento gástrico, mantendo o nível de 

saciedade, o que contribui para a perda de peso [5, 6]. As fibras solúveis, assim como as 

moléculas de amido resistentes à digestão são fermentadas por bactérias no intestino 

grosso, levando à produção de ácidos gordos de cadeia curta que auxiliam na redução 

dos níveis de colesterol [5, 6]. É recomendada a ingestão de 7g de fibra por dia, já que 

com esta dosagem verifica-se a diminuição de 9% no risco de DCV [7]. 

Em relação ao peso, recomenda-se que os indivíduos obesos, ou seja, com índice de 

massa corporal (IMC) > 30 Kg/m2, e com excesso de peso, com IMC >25 Kg/m2, 

diminuam o seu peso, uma vez que este está associado ao aumento da PA e a 

dislipidemia, amplificando o risco de DCV [4]. O valor normal de IMC situa-se entre 18,5-

24,9 Kg/m2, sendo que a restante classificação pode ser encontrada no Anexo 2. Para o 

perímetro da cintura (PC) os valores ideais são de 80-88 cm nas mulheres e de 94-102 

cm nos homens. Em casos superiores é aconselhada a redução do peso. 
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A relação positiva entre o sedentarismo e o desenvolvimento de DCV há muito que 

se encontra estabelecida. O mecanismo molecular mais relevante que provém do 

exercício físico é o aumento da concentração de monóxido de azoto (NO) vascular, 

devido à estimulação da sintase endotelial de NO, enzima responsável pela produção de 

NO. Este é responsável pela vasodilatação, provocando a diminuição da resistência 

vascular periférica e o aumento da perfusão [8]. Outro processo envolvido nos efeitos 

benéficos do exercício é a indução da mobilização de células endoteliais progenitoras e 

de células estaminais mesenquimais da medula óssea para os vasos sanguíneos, 

estimulando assim a regeneração vascular e a reparação endotelial [8, 9].  

Estudos estatísticos revelam que na UE a adesão a atividades físicas é relativamente 

baixa, sendo que 39% dos adultos afirma nunca ter realizado este tipo de atividade e 

apenas 21% afirma praticar exercício físico três ou mais vezes por semana [2]. Em 

Portugal mais de 50% da população declarou não realizar nenhuma atividade física [2]. 

Entre o ano 2003 e 2005, 15% da população masculina portuguesa e 13,4% da 

população feminina foram classificadas como obesos (Anexo 3) [2]. Os dados mais 

preocupantes surgem quando mais de 60% das crianças do sexo masculino e feminino 

com 11, 13 e 15 anos afirma passar mais de duas horas a ver televisão durante a 

semana (Anexo 4) [2].  

As recomendações atuais apontam para um período de 2,5-5h de exercício físico de 

intensidade moderada, ou de 1-2,5h por semana de exercício intenso para indivíduos 

saudáveis. A população sedentária deverá iniciar programas de atividades com 

intensidade ligeira, pelo menos três vezes por semana e durante 30 minutos [4].  

A hipertensão arterial é uma patologia que atinge cerca de 30-45% da população 

europeia [10]. Em relação à população portuguesa, segundo dados da OMS datados de 

2010 47,9% é afetada por esta patologia, tornando essencial que haja uma campanha de 

sensibilização sobre os malefícios inerentes a uma levada PA, estimulando o controlo 

regular e a deteção precoce de estados instáveis, acima ou abaixo do normal. Medidas 

como o controlo do peso, aumento da atividade física, moderação da ingestão de álcool, 

restrição de sódio e aumento do consumo de frutas, vegetais e laticínios com baixo teor 

de gordura são recomendadas em todos os doentes com hipertensão e em indivíduos 

com PA normal/alta [4]. O objetivo a atingir numa população normotensa é a de uma PA 

inferior a 140/90 mmHg [4]. A classificação dos diferentes níveis de PA existentes 

encontra-se no Anexo 5. 

No que concerne ao controlo da glicemia, este é importante não apenas na 

prevenção da Diabetes Mellitus, mas também quando esta patologia está já instalada e é 

necessário evitar as complicações micro e macrovasculares inerentes. De entre estas 
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últimas inclui-se a aterosclerose que, como mencionado anteriormente, está na origem de 

eventos cardíacos como insuficiência ou mesmo enfarte agudo do miocárdio. 

Desta forma, para que haja um menor risco de DCV recomenda-se que a 

hemoglobina glicosilada, HbA1c, de indivíduos com Diabetes Mellitus se encontre em 

níveis inferiores a 53 mmol/mol ou 7,0%. Quanto aos critérios de diagnóstico da Diabetes 

Mellitus, tolerância diminuída à glicose e alteração da glicemia em jejum encontram-se no 

Anexo 6. Adicionalmente, os diabéticos deverão ainda ter especial cuidado no controlo da 

PA de modo a prevenir complicações, pelo que deverão possuir valores de PA inferiores 

a 140/80 mmHg [4].  

O perfil lipídico no sangue deve também ser alvo de vigilância e controlo de modo a 

precaver um estado de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, ou seja, um teor 

elevado de colesterol e triglicerídeos, respetivamente. Estes estão também envolvidos na 

formação de ateromas, pelo que constituem um fator de risco para as DCV. 

Para ser transportado o colesterol liga-se a duas principais proteínas, a LDL (low 

density lipoprotein) ou a HDL (high density lipoprotein). A primeira é responsável pelo 

transporte do colesterol do fígado para os tecidos, onde pode originar ateromas, 

enquanto a HDL transporta o colesterol no sentido inverso. Assim, é possível associar o 

colesterol-HDL a uma ação protetora e o colesterol-LDL a uma ação prejudicial.  

Segundo dados estatísticos de 2012, 55,9% da população portuguesa possuía níveis 

elevados de colesterol [2]. As recomendações dependem do nível de risco cardiovascular 

do paciente, pelo que para indivíduos com risco moderado aconselha-se um valor de LDL 

<115 mg/dL, se tiver risco elevado o valor de LDL deverá ser < 100 mg/dL e no caso de 

apresentar risco muito elevado, o LDL deverá ser < que 70 mg/dL ou apresentar uma 

redução de 50% dos níveis de LDL [4]. Quanto aos valores de colesterol total deverão ser 

< 190 mg/dL e o HDL > 45 mg/dL na mulher e a 40 mg/dL no homem [4]. 

Um dos tópicos a incluir como fator de risco é o tabagismo. Quer de forma direta, 

quer através da exposição passiva, o tabaco aumenta o risco de DCV através da 

diminuição do oxigénio disponível, danificação das células e aumento da PA e da 

coagulação sanguínea. As únicas medidas preventivas dos danos associados são a 

cessação tabágica e evitar que os indivíduos mais jovens iniciem esta prática. No caso do 

incentivo a deixar de fumar, deve ser oferecido o apoio médico e psicossocial 

necessários para um acompanhamento seguro. 

Além dos fatores de risco classificados como “clássicos”, como a hipertensão, 

dislipidemia, hiperglicemia e o tabaco, os fatores psicossociais têm vindo a ganhar 

destaque como agentes que propiciam o aparecimento de DCV [11]. Estes incluem 

alterações de ansiedade e de humor, problemas em estabelecer relações, excesso de 

competitividade e pressão relacionados com trabalho, excesso de horas de trabalho, bem 



  Relatório de Estágio Farmácia Comunitária   

 6 

como insegurança profissional, por exemplo. Estudos realizados relacionaram os fatores 

psicossociais como contribuindo 32,5% para o risco de enfarte do miocárdio [12]. 

 No caso de os pacientes apresentarem um risco muito elevado de DCV, as 

recomendações não passam por modificações isoladas de um parâmetro, mas sim por 

alterações multifatoriais que atinjam o estilo de vida a nível da alimentação, atividade 

física e gestão do stress, além de terapêutica psicológica e acompanhamento médico. 

Dado que os indivíduos pertencentes a grupos socioeconómicos mais 

desfavorecidos são os que apresentam maior taxa de mortalidade e morbilidade 

relacionado com DVC [13, 14], cabe ao farmacêutico ser capaz de atingir esta população, 

adequando a formação às suas necessidades e capacidades. Estudos revelam que a 

intervenção farmacêutica leva a maior qualidade de vida em pacientes com DCV, além de 

contribuir para a diminuição de fatores de risco e aumentar a satisfação e adesão à 

terapêutica [15-18]. 

 

1.1.2. Objetivos e Descrição 

 

A planificação de um RCV teve como intuito adquirir informação sobre o estado de 

saúde da população portuguesa em relação aos fatores de risco de DCV. 

Adicionalmente, o evento permitiu uma maior aproximação aos utentes, o que possibilita, 

em caso de necessidade, a oportunidade de aconselhar mais eficazmente alterações ao 

estilo de vida. Acima de tudo foi organizado para criar condições que permitissem 

aumentar a qualidade de vida de utentes com DCV ou com risco elevado, contribuindo 

para reduzir as taxas de mortalidade e morbilidade e os custos com hospitalizações e 

outros cuidados de saúde.  

A amostra utilizada fez parte da população que frequenta a FCC, sendo que foi 

elaborado um impresso para marcação de hora, na tentativa de realizar um evento mais 

organizado. Os utentes não inscritos foram também recebidos, contudo os que 

apresentavam marcação tinham prioridade. No total foram recebidos 20 utentes, de entre 

os quais 12 mulheres e 8 homens. 

A sessão de rastreio foi dividida em duas fases: a primeira, realizada à entrada da 

FCC, foi destinada ao preenchimento da identificação e medição do peso, PC e IMC. A 

segunda fase, realizada na sala de consulta farmacêutica, visou a medição dos níveis de 

PA, glicemia e colesterol, a discussão dos resultados e o aconselhamento final. 

Foi elaborado um folheto informativo (Anexo 7) sobre DCV e forma de prevenção, no 

qual foi incluído um local de registo de resultados. Desta forma o utente teve a 
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possibilidade de consultar os resultados fora da farmácia, bem como obter um suporte 

bibliográfico que explicasse e motivasse a adoção de um estilo de vida saudável. 

Foram ainda elaborados cartazes de divulgação a incluir, com antecedência de uma 

semana, em todos os balcões de atendimento e na zona de divulgação de ações de 

formação (localizada na montra junto à entrada da farmácia). O ecrã LCD situado junto 

aos balcões de atendimento, que se destina a ações de marketing e divulgação, foi 

também um meio de propaganda do evento. 

O RCV foi realizado entre as 9h e as 20h. O facto de levar algum tempo a ser 

concluída (as sessões foram marcadas com o intervalo de 30 minutos) devido ao período 

de discussão e aconselhamento, que constitui o mais importante, e dado o ritmo 

acelerado da sociedade atual e a “falta de tempo” associada originou que alguns utentes 

não aderissem ao evento. Ainda assim, a adesão pode ser considerada positiva. 

Importa referir que à data do RCV estava também agendado um segundo rastreio a 

realizar com a colaboração da Câmara Municipal da Maia no mês de maio na Praça do 

Município, o qual, devido a questões associadas à Câmara Municipal e não à FCC, foi 

adiado para setembro. O plano inicial consistia em atrair os mesmos utentes aos dois 

rastreios, analisar a evolução dos resultados e adequar o aconselhamento, contudo tal 

não foi concretizável no período do estágio, ainda que a minha participação continue 

confirmada para a nova data. Desta forma os resultados deste rastreio serão tratados 

isoladamente. 

 

1.1.3. Resultados 

 

A análise dos resultados foi executada recorrendo ao programa GraphPad Prism 6.0. 

Após verificação da normalidade através do teste paramétrico D’Agostino & Pearson, a 

avaliação do nível de significância das diferenças entre a população feminina e masculina 

foi realizada através do teste T de Student para valores dentro da normalidade e do teste 

de Man-Whitney nos restantes. Consideraram-se níveis significativos se p<0,05. A 

análise da distribuição dos resultados dos dois grupos foi demonstrada através de 

gráficos boxplot. 

No Anexo 8 poderão ser encontrados os resultados obtidos pelos utentes que 

aderiram ao evento, bem como a respetiva média de resultados. Relativamente à idade 

dos indivíduos que aderiram verificou-se que a média foi de 63 anos, sendo que o utente 

mais novo tinha 49 anos e o mais idoso 83 anos. 

O peso foi registado de modo a permitir o cálculo do IMC. Quando comparado o peso 

de homens e mulheres através do teste t Student não emparelhado verificou-se que 
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existe uma diferença significativa (p=0,0133) entre os dois grupos, sendo o peso médio 

das mulheres 68,86 Kg e o dos homens 80,75 Kg (Anexo 9). 

Em relação ao IMC, apenas três utentes apresentaram um resultado considerado 

normal, sendo que a média foi de 28,7, enquadrando-se na classificação de excesso de 

peso. Seis utentes apresentaram o valor de IMC superior a 29,9, sendo por isso 

classificados como obesos. A comparação deste parâmetro entre a população feminina e 

masculina através do teste t Student não emparelhado não revelou diferenças 

significativas (p=0,84) (Anexo 10). 

No que se refere ao PC apenas um utente apresentou valores considerados normais. 

O test t Student não emparelhado não revelou diferenças significativas (p=0,129) entre os 

resultados de mulheres e homens. A mediana feminina foi 99 cm, enquanto a masculina 

foi 104 cm (Anexo 11). 

Os resultados obtidos na medição de glicemia indicam que 10 indivíduos 

apresentaram valores que se enquadram nos parâmetros ideais em jejum (entre 80 e 126 

mg/dL), um obteve valores inferiores a 80 mg/dL, enquanto os restantes obtiveram 

valores superiores aos normais. O teste de Man-Whitney não detetou diferenças 

significativas entre géneros (p=0,276) (Anexo 12). 

No que diz respeito à medição do colesterol, uma das utentes do sexo feminino não 

procedeu à medição por vontade própria. Em quatro indivíduos o resultado do aparelho 

usado foi “<100”, pelo que, de modo a permitir que o número da amostra fosse suficiente 

para a análise dos resultados através do teste t Student não emparelhado, consideraram-

se estes valores como 100 mg/dL. Dos 20 utentes testados, e excluindo aqueles que 

obtiveram <100 como resultado, 11 apresentaram valores considerados normais. O teste 

de significância não revelou diferenças (p=0,277) entre os dois géneros (Anexo 13). 

Por fim, oito utentes apresentaram valores de PA sistólica e diastólica dentro dos 

parâmetros considerados normais altos, normais e ótimos, enquanto nos restantes um ou 

ambos os parâmetros estavam alterados. A comparação entre a PA sistólica e diastólica 

entre homens e mulheres não se revelou significativa (p=0,417 e p=0,096, 

respetivamente) (Anexo 14). 

 

1.1.4. Discussão e Conclusão 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível concluir que a maioria dos utentes 

avaliados não possui o PC ideal de acordo com o seu género. Na verdade, 71,4% da 

amostra apresentou valores superiores aos ideais. O facto de o PC estar diretamente 

relacionado com o aparecimento de síndroma metabólico, o qual aumenta o risco de 
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DCV, sugere que a população estudada deverá adotar medidas que visem a sua 

diminuição. Desta forma diminuiria a produção de adipocinas que contribuem para o 

aumento da resistência à insulina, como é o caso da leptina, por exemplo, contribuindo 

assim para a diminuição do risco cardiovascular. 

O dado mais preocupante obtido neste rastreio foi a percentagem de indivíduos 

(85,7%) com IMC superior aos valores ideais. O facto é que a maioria das pessoas 

abordadas tinham consciência do seu excesso de peso e desejavam diminuí-lo, porém 

referiam falta de motivação e força mental que permitissem a mudança. Além disso, 

reportaram que um dos grandes problemas é a falta de apoio familiar, mesmo quando 

outros membros da família necessitam também perder peso, uma vez que estes se 

recusam a alterar os hábitos alimentares, sendo necessário elaborar mais de uma 

ementa, o que se torna moroso e leva à desistência. Outra questão pertinente é que a 

maioria dos indivíduos com excesso de peso indicaram não praticar qualquer atividade 

física, alegando falta de tempo ou motivação. 

O aconselhamento neste âmbito esteve direcionado às mudanças em hábitos 

alimentares, com a explicação de quais os alimentos a ingerir em maior quantidade, e 

incentivo à atividade física, maioritariamente caminhadas, dada a idade ou dificuldades 

motoras associadas à amostra utilizada. Durante esta fase foi possível ouvir as 

preocupações e principais dificuldades que os utentes enfrentam diariamente, o que 

possibilitou direcionar e adequar o aconselhamento na resolução dos problemas 

apresentados. Foi também focado o facto dos parâmetros analisados não serem 

totalmente independentes entre si. Uma alimentação incorreta influencia não só o peso, 

como também os níveis de colesterol, glicemia e PA, pelo que incidir na perda de peso 

leva indiretamente a uma melhoria dos outros parâmetros. 

Importa referir que, em todas as questões relacionadas com o corpo e a aparência, é 

essencial trabalhar nos problemas psicológicos associados, como sendo a falta de auto 

estima e motivação. Como tal, nestes parâmetros o espaço de discussão serviu não só 

para identificar e reportar os valores alterados, mas principalmente para motivar e 

incentivar mudanças, enaltecendo as qualidades presentes do utente e os objetivos que 

pode alcançar, fazendo-o sentir que o esforço compensará. 

No que concerne à glicemia, mais de metade da amostra analisada apresentou 

valores enquadrados nos ideais para medições em jejum ou duas horas após as 

refeições, sendo que parte daqueles com valores superiores aos recomendados 

realizaram uma medição pós-prandial, sem que as duas horas tivessem passado desde a 

última refeição. Para obter dados conclusivos estes utentes deveriam repetir a medição 

assim que passassem as duas horas, contudo, o facto de apresentarem um valor inferior 

a 200 mg/dL é indicativo de normalidade. A maioria dos utentes analisados não possuía 
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Diabetes Mellitus diagnosticada, pelo que naqueles em que se justificava vigilância, por 

apresentarem valores elevados, foi aconselhada a medição diária da glicemia durante 

alguns dias de modo a obter informações concludentes sobre a necessidade de 

referenciação para consulta médica.  

Em relação ao colesterol, 68,7% da amostra apresentou valores abaixo do máximo 

recomendado, excluindo neste cálculo os indivíduos que obtiveram <100 mg/dL, uma vez 

que tal resultado é indicativo de erro na análise. A repetição das medições apenas não foi 

executada por opção do utente. 

Quer em relação à glicemia, quer ao colesterol, o aconselhamento dirigiu-se 

principalmente à área de nutrição, na tentativa de identificar erros cometidos pelo utente, 

redirecionando-o para uma alimentação saudável, atentando nos intervalos entre 

refeições e o seu conteúdo. A prática de exercício físico foi também estimulada. 

Em respeito à PA, 61,9% da amostra estudada apresentou valores superiores aos 

recomendados na pressão diastólica ou sistólica, sendo que a maioria das alterações 

ocorreu na pressão sistólica. A maioria dos utentes analisados afirmou não estar 

diagnosticado com hipertensão arterial, pelo que nos indivíduos que apresentaram 

resultados alterados foram exploradas possíveis causas. Grande parte dos utentes 

mencionou estar sob pressão ultimamente devido a problemas profissionais ou familiares, 

pelo que a nível psicológico tinham vindo a experimentar preocupações e apreensões, 

bem como irritação, o que decerto contribuiria para os resultados obtidos. 

Nos hipertensos diagnosticados a discussão e aconselhamento passou 

primeiramente pela identificação de problemas relacionados com o medicamento, com a 

adesão terapêutica, culminando na análise do estilo de vida, especialmente no que toca à 

alimentação e hábitos tabágicos. Nos utentes sem historial de hipertensão foi 

recomendada a vigilância e registo dos valores de modo a possibilitar o 

acompanhamento e decisão sobre a necessidade de consulta médica. Uma vez mais, o 

aconselhamento teve de ser direcionado também para a resolução ou alívio de fatores 

psicossociais. 

De acordo com os testes realizados, apenas foram detetadas diferenças 

significativas entre o género feminino e masculino em relação ao peso dos utentes, sendo 

que as mulheres apresentaram comumente valores inferiores. Nos restantes parâmetros 

as diferenças identificadas não foram significativas. 

Uma vez que a maioria dos utentes analisados necessitava de melhorar múltiplos 

parâmetros simultaneamente, o aconselhamento foi também multifatorial, abordando não 

apenas hábitos alimentares e de atividade física, como também o acompanhamento 

médico e psicológico, hábitos tabágicos, entre outros. 
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Embora os fatores psicossociais não sejam efetivamente considerados fatores de 

risco para as DCV, são indiscutivelmente fatores a ter em conta na abordagem de 

alterações como o peso ou a PA em indivíduos saudáveis, devendo o farmacêutico 

explorar estas causas, com as devidas contenções éticas, de modo a personalizar o 

aconselhamento. 

O RCV realizado permitiu concluir que um dos problemas mais comuns e mais sérios 

da população estudada é o excesso de peso, sendo que dadas as informações 

estatísticas atuais é possível extrapolar estes resultados para população portuguesa, 

cada vez menos ativa e com peso superior ao recomendado. 

Dada a proximidade com o utente, o farmacêutico possui uma posição privilegiada no 

que toca ao acompanhamento e estimulação de um estilo de vida saudável, contribuindo 

não só para evitar e resolver problemas relacionados com a farmacoterapia, como 

também prevenção de problemas de saúde pública. A população precisa do apoio da 

profissão farmacêutica, pelo que devemos estar preparados para suprir as suas 

necessidades. 

Pessoalmente, além dos resultados, um fator importante a reter é a importância da 

intervenção realizada junto da população que aderiu ao evento. A sensação de, mesmo 

por breves instantes, ter feito a diferença na mente dos utentes que contactaram comigo 

(que pelo menos saíram do gabinete com olhar de quem iria mudar de vida) faz-me ter 

orgulho na profissão que escolhi e ter vontade de ser mais interventiva. 

 

 

1.2. Saúde Oral no Idoso 

 

Sendo um elo forte na cadeia responsável pela formação para a saúde, a FCC 

apresenta grande dinamismo, realizando frequentemente palestras em lares. Neste 

âmbito foi colocado o desafio de apresentar um tema relevante aos idosos do lar da 

LACES Maia, na Casa do Povo de Vermoim, tendo sido escolhido o tema: Saúde Oral 

no Idoso. 

A saúde oral influencia as atividades diárias da população idosa a nível das relações 

físicas e psicossociais, afetando a sua qualidade de vida. 

As doenças periodontais são infeções comuns que na ausência de tratamento 

afetam a estrutura de suporte dentário, podendo originar perda dentária [19]. Estudos 

epidemiológicos mostram que estas infeções atuam como fatores de risco independentes 

para patologias sistémicas como osteoporose, Diabetes Mellitus, infeções pulmonares e 

aterosclerose [19, 20]. O mecanismo de ação inerente consiste no dano celular indireto 
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pelo aumento da produção de mediadores inflamatórios e disfunção endotelial, 

despoletando hipersensibilidade de monócitos e uma resposta imunológica alterada [20-

22]. Estes fatores contribuem para a formação de ateromas, principais agentes causais 

de DCV [22]. 

A relação entre Diabetes Mellitus e o aparecimento de gengivites e periodontites 

crónicas encontra-se bem estabelecida [23], estando descrito que indivíduos com 

periodontite crónica e diabetes tipo 2 apresentam um risco seis vezes superior de baixo 

controlo glicémico [24], além de que o aumento das citocinas pro-inflamatórias contribui 

para a hiperlipidemia e insulino-resistência [20]. 

Estudos reportam que medidas de higiene oral, bem como tratamentos periodontais 

não cirúrgicos melhoram os marcadores inflamatórios como a proteína C-reativa e 

interleucina-6 e os parâmetros relacionados com a Diabetes Mellitus, como a HbA1c [19, 

22].  

A maioria dos problemas associados à perda dentária nos idosos refere-se a 

questões funcionais, como evitar a ingestão de alimentos sólidos, estando descrito que 

os indivíduos mais afetados por problemas dentários e gengivais são os que possuem 

próteses dentárias totais removíveis, sendo que os que possuem próteses fixas são 

aqueles que reportam menos problemas [25]. 

Também a xerostomia (boca seca) constitui um problema comum nestas faixas 

etárias. Esta condição não surge de alterações naturais do processo de envelhecimento, 

mas sim como resultado de efeitos adversos causados por fármacos [26]. Uma vez que a 

população idosa é frequentemente polimedicada, é necessário prever as suas 

necessidades e intervir numa fase inicial de modo a minimizar a xerostomia causada, já 

que esta está na origem de dificuldades na fala, mastigação, deglutição e adesão à 

prótese dentária. 

A adoção de cuidados diários indicados às necessidades de cada indivíduo é uma 

forma de prevenção de problemas dentários, contudo estes nem sempre são realizados 

pela população idosa levando à necessidade de extração dentária. Esta situação ocorre 

dado as consultas e os cuidados dentários não estavam devidamente implementados nas 

décadas em que a nossa população-alvo viveria a sua juventude e idade adulta, pelo que 

é compreensível que nos dias de hoje possuam patologias dentárias que impliquem a 

extração dentária, sendo como tal comum a substituição por prótese dentária. 

Dado que a população-alvo não era conhecida, nomeadamente no que concerne à 

utilização ou não de prótese, foi elaborada uma apresentação em PowerPoint® (Anexo 

15) cuja incidência não se limitasse a indivíduos com esta necessidade. Desta forma a 

parte inicial da apresentação teve como objetivo ensinar os cuidados básicos de higiene 

oral, tendo sido visualizado um vídeo (editado de modo a tornar-se adequado à 
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população-alvo) sobre a forma correta de lavar dos dentes. A segunda parte da 

apresentação focou os cuidados a ter no caso de se possuir prótese dentária. A palestra 

foi assistida por 12 idosos, dois homens e 10 mulheres, dos quais apenas um possuía 

dentes totalmente naturais. Dos restantes a maioria, 75% possuía prótese dentária, total 

ou parcial. 

De modo a facilitar o reconhecimento e estimular potenciais compras futuras, foram 

selecionados e apresentados ao longo da formação produtos de diversas marcas. A título 

de exemplo estão os colutórios destinados à higiene diária e ao tratamento de afeções 

bucais, escovilhões de diferentes dimensões, pastilhas de combate à halitose, escovas 

dentárias, bem como pastilhas de lavagem da prótese e fixadores. As marcas 

selecionadas incluíram Elgydium®, Gum®, Corega®, Eludril® e Arthrodont®. 

Os idosos presentes revelaram grande recetividade e interesse no tópico escolhido, 

com todos eles participando com a partilha de experiências e colocação de dúvidas, 

sendo que todos se mostraram participativos. No final da apresentação, foram colocadas 

questões verbais de modo a consolidar conhecimentos, já que o uso de repetições auxilia 

o processo de memorização. As respostas revelaram-se sempre acertadas. Foram 

também distribuídas amostras de fixadores e pastas de dentes como ofertas. 

Foi possível esclarecer algumas noções contraditórias sobre o modo de lavagem e 

conservação das próteses dentárias, noções essas fornecidas por diferentes dentistas. A 

formação visou formar os utentes em várias valências, para que também eles possam 

exercer alguma influência no seu núcleo familiar e amigos, fomentando a higiene oral. 

Adicionalmente permitiu dar a conhecer produtos até então desconhecidos da população-

alvo, nomeadamente os escovilhões e o raspador de língua, o que suscitou grande 

curiosidade sobre o seu modo de utilização. 

Embora não seja possível averiguar verdadeiramente se após a palestra as medidas 

apresentadas foram implementadas, é pelo menos exequível afirmar que a palestra teve 

um balanço positivo no âmbito da formação para a saúde. A fotografia do evento pode 

ser encontrada no Anexo 16. 

 

 

1.3. Dia Mundial da Hipertensão 

 

Dada a elevada prevalência de hipertensos em Portugal considerou-se que o Dia 

Mundial da Hipertensão, celebrado a 16 de Maio, seria o dia ideal para, uma vez mais, 

atuar sobre a saúde pública e relembrar a população da importância do controlo da PA. 
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Para tal foi estipulado que nesse dia a medição da PA seria executada de forma 

gratuita, além de que haveria 15€ de desconto na compra de medidores de PA, de modo 

a estimular a venda destes. Foram elaborados cartazes de divulgação do evento para 

serem colocados nos balcões de atendimento e no local de divulgação de ações de 

formação. 

Apesar de ter sido elaborado um impresso para marcação do horário de medição, 

este não teve grande adesão, pelo que a maioria dos utentes atendidos não marcaram 

hora.  

Felizmente fez-se sentir um grande afluxo e adesão por parte dos utentes em relação 

à medição da PA, contudo, o mesmo não ocorreu em relação à venda dos aparelhos de 

medição, tendo sido apenas vendido um durante este dia. Esta situação esteve 

relacionada com o facto de, mesmo com 15€ de desconto, os preços continuarem a não 

ser muito atrativos. Dada a conjuntura económica atual, e sendo que grande parte da 

população que padece desta patologia é idosa e possivelmente com reformas diminutas, 

é provável que o valor estivesse ainda acima das possibilidades de muitos hipertensos. 

Outra questão apontada especialmente pelos idosos é a de preferirem dirigir-se à 

farmácia para realizar a medição, mesmo tendo de pagar, pois acreditam ser demasiado 

complicado serem capazes de utilizar os medidores. Além disso, apreciam o processo de 

seguimento terapêutico e farmacovigilância, especialmente quando existe alguma 

substituição de medicamentos, atribuindo clara importância aos conselhos e opiniões dos 

profissionais farmacêuticos. 

 Após a medição, seguiu-se uma fase de diálogo e aconselhamento personalizado, 

tendo em conta os resultados obtidos e as possíveis causas inerentes, se aplicável. Não 

obstante, em todos os casos foi focada a vertente preventiva da alimentação e do 

combate ao sedentarismo e tabagismo. 

Adicionalmente importa referir que os resultados da medição foram inscritos num 

folheto especialmente elaborado para o efeito (Anexo 17), com informações sobre a 

definição de hipertensão arterial, classificação e medidas preventivas e de controlo. 

Deste modo, além de receber conselhos oralmente sobre como melhorar ou manter os 

resultados obtidos, o utente pôde usufruir de um suporte físico com informação relevante, 

a consultar no futuro. 

Dado a forte afluência e ritmo acelerado vivenciado nesse dia, os resultados obtidos 

pelos clientes não foram registados para análise estatística. Contudo foi possível 

observar que a maior parte da população enquadrou os seus resultados na classificação 

de “normal alta” e “hipertensão grau I”, tendo havido pontualmente casos de hipertensão 

de grau maior ou mesmo de valores considerados normais. A maioria dos casos de 
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hipertensão encontrados foi em indivíduos já diagnosticados com a patologia, pelo que a 

promoção da adesão à terapêutica teve grande destaque. 

Uma vez mais a relação com os fatores psicossociais foi explorada, tendo sido 

identificados alguns casos onde os utentes reportaram sentir alterações na saúde devido 

a problemas familiares ou profissionais.  

De modo geral é possível afirmar que esta iniciativa teve sucesso no que se refere à 

educação para a saúde, já que a população utente da FCC revelou uma adesão e 

recetividade elevadas, apresentando um constante interesse na fase de aconselhamento. 

Contudo, o facto de a população hipertensa continuar a aumentar revela que o problema 

não está em conseguir passar a mensagem de prevenção à população, mas sim na 

motivação e força de vontade de cada um em mudar as suas rotinas, pelo que futuras 

ações deverão ter este foco. O único aspeto negativo decorreu do resultado abaixo do 

esperado no que concerne à venda de medidores de PA. 

 

 

1.4. Dia Internacional da Saúde Feminina 

 

Após consulta do calendário internacional de festividades, foi possível atentar que o 

dia 28 de Maio constitui o Dia Internacional da Saúde Feminina o que originou desde o 

início um grande afluxo de ideias sobre temas focados no público feminino. Foi então 

desenvolvida uma atividade que consta de palestras dirigidas ao público feminino sobre 

diferentes temas, quer na FCC, quer no lar LACES Maia. 

O mundo feminino é, sem dúvida, muito extenso, existindo uma grande variedade de 

temas que poderiam ter sido abordados. Após ponderação pessoal e discussão com a 

DT da FCC foram selecionados quatro temas: dismenorreia, autoexame da mama, 

menopausa e infeções do trato urinário (ITU). Não obstante, caso as utentes tivessem 

questões relacionadas com qualquer outro tema, este seria também abordado e tudo 

seria feito para informar e esclarecer as mulheres interessadas. 

O primeiro tema, dismenorreia, adveio da vontade de atingir um público-alvo mais 

jovem, nomeadamente as pré-adolescentes e adolescentes, criando um momento em 

que pudessem tirar as suas dúvidas num ambiente profissional e de confiança, 

oferecendo ao mesmo tempo um discurso sem julgamentos, nem tabus, onde se 

sentissem seguras a colocar as suas dúvidas. Como é nesta faixa etária que maiores 

mudanças ocorrem a nível corporal, afetando a vida pessoal e social, é relevante guiar e 

esclarecer as jovens sobre como lidar corretamente com elas, até porque a dismenorreia 
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constitui a queixa ginecológica mais comum em mulheres jovens, com uma prevalência 

que varia entre 43 e 93% [27]. 

Pessoalmente, o autoexame da mama foi o primeiro tópico a ser idealizado. O facto 

de possuir um interesse particular pela área de oncologia (razão pela qual as minhas 

escolhas académicas e pesquisa pessoal tentaram sempre que possível corresponder a 

esse interesse) possibilitou ter a noção da relevância deste assunto na sociedade atual e 

da necessidade de uma ação mais forte na divulgação das medidas de deteção precoce.  

O cancro da mama corresponde ao cancro mais comum a atingir a população 

feminina, embora também abranja a população masculina, sendo a segunda principal 

causa de morte por cancro na mulher [28]. A estatística portuguesa conta com o 

aparecimento anual de 5600 novos casos [29], enquanto a taxa de mortalidade de cancro 

da mama, com dados que remontam a 2012, ronda os 31,9% [30]. A deteção precoce 

através de mamografia ou a palpação da mama permite realizar tratamento numa fase 

ainda inicial do tumor, travando o seu desenvolvimento e aumentando a taxa de cura 

total. O público-alvo estipulado abrange as mulheres de qualquer idade, já que, embora 

exista uma idade de maior incidência, quanto mais cedo for incutida a necessidade da 

realização do autoexame da mama, melhor serão as taxas de prevenção secundária. 

O tema menopausa surgiu como sugestão da DT, dado uma grande parte das 

utentes da FCC pertencerem a uma faixa etária mais avançada. Tratando-se também de 

uma fase com muitas alterações que afetam a mulher física e psicologicamente, assim 

como o modo como se relaciona com os outros, é essencial preparar o público feminino 

para enfrentá-la da melhor forma. Esta questão ganha relevo pelo facto de as mulheres 

terem queixas frequentes sobre os sintomas vasomotores (suores noturnos e 

afrontamentos) que advêm da menopausa [31], os quais podem ser minimizados. 

 Também para quem já se encontra nesta etapa deve ser prestado o 

acompanhamento devido com todos os esclarecimentos necessários. Desta forma o 

público-alvo foi estabelecido para mulheres de idade superior a 40 anos, estando contudo 

sujeito às preferências e situações específicas de cada mulher. 

Em relação às ITU estima-se que, pelo menos, 50% da população feminina venham 

a ter um episódio ao longo da sua vida e que, destas, 20 a 30% apresentem uma ou mais 

recorrências [32]. O facto de ser tão frequente e de existirem comportamentos 

preventivos realça a necessidade de formação da população de qualquer idade de modo 

a que seja possível minimizar as ocorrências. Este constitui então um tema universal, 

passível de ser transmitido a qualquer mulher, sendo por isso um assunto relevante e de 

interesse público. 

Para este dia foi elaborado um impresso para o agendamento de sessões de 

esclarecimento ao longo dia, bem como pósteres de divulgação a serem incluídos nos 
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diversos balcões de atendimento e na entrada da farmácia, visível do exterior. Foi ainda 

preparado um documento em formato Power Point® (Anexo 18) com os diferentes temas 

a serem apresentados. Por fim foram elaborados sacos de oferta a entregar no final da 

sessão de esclarecimento. Estes incluíram amostras de champô, máscara e creme de dia 

sem enxaguar das gamas Linho (volume e textura), Manga (cabelos secos-nutrição e 

suavidade) ou Tamareira do Deserto (cabelos secos – nutrição e reparação) da marca 

Kloranne®, bem como folhetos da marca Saforelle®. 

As sessões de esclarecimento foram levadas a cabo de forma individual na sala de 

consulta farmacêutica, de modo a permitir um ambiente acolhedor, seguro e discreto, 

propício a estabelecer uma maior relação de confiança e cumplicidade com o utente. A 

sala encontrava-se decorada com cartazes de apresentação do tema, estando também 

presente uma bancada com produtos das diversas marcas existentes na farmácia 

relacionados com a saúde feminina, de modo a serem divulgados e esclarecidas todas as 

dúvidas sobre as suas vantagens e modo de utilização. Os produtos incluídos foram: 

água termal (Avène®), vantajosa em todas as idades, porém uma ferramenta útil nos 

afrontamentos sentidos por mulheres durante a menopausa; lubrificante Ginix, um gel 

indicado em casos de secura vaginal, lubrificação insuficiente da mucosa vaginal e 

dispareunia (dor na relação sexual), situações passíveis de ocorrer em qualquer faixa 

etária; Gyn-Phy Gel refrescante (Uriage®), um produto destinado à higiene diária das 

mucosas íntimas, incluindo as sensíveis; Gyn-8 (Uriage®), um gel de limpeza suavizante 

e calmante destinado a ser utilizado em mucosas irritadas e não usado diariamente; 

Paracetamol, analgésico passível de ser utilizado na dismenorreia; Ibuprofeno, exemplo 

de um anti-inflamatório não esteróide a usar em casos de dismenorreia; Aqualia Thermal 

creme rico hidratação dinâmica (Vichy®), destinado ao tratamento da desidratação do 

rosto, com propriedades regenerativas e calmantes; Isodense Creme (Uriage®), um 

produto anti envelhecimento para devolver firmeza, preencher rugas instaladas e nutrir a 

pele madura; Bariésun Spray SPF 50+ (Uriage®), um protetor solar corporal com fator de 

proteção muito elevado, vantajoso em todos os tipos de pele do público-alvo; Bariésun 

Creme SPF 50+ (Uriage®), um protetor solar dirigido ao rosto, ao qual foi dada relevo, 

especialmente na população-alvo que realiza contraceção oral; Uricare®, suplemento 

alimentar que visa prevenir infeções do trato urinário, ideal para indivíduos que têm este 

tipo de infeção de forma repetida. Importa assinalar que a questão de a maioria dos 

produtos mencionados pertencer à marca Uriage® deve-se ao facto de, no momento da 

atividade, a FCC apresentar uma campanha de 20% de desconto em todos os produtos 

desta marca. Assim, a apresentação veiculou um modo de transmitir à população as 

vantagens da utilização destes produtos no presente e futuro e também um modo de 

estimular a sua compra, neste caso beneficiando de um desconto. 
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A sessão de esclarecimento no lar foi executa de forma coletiva e não individual. Em 

ambos locais foi dado a preencher no início da sessão um pequeno inquérito (Anexo 19) 

sobre a incidência de ITU, cancro da mama e cuidados associados.  

Nas diversas sessões foi apresentado o PowerPoint® com a seleção dos temas mais 

adequados ao público-alvo e às suas preferências, as quais foram questionadas no início 

da sessão. Embora o objetivo inicial fosse abordar apenas um ou dois temas à escolha 

do utente, a recetividade das mulheres que aderiram ao evento foi tão grande, que a sua 

curiosidade e vontade de saber mais originou a que quase todos fossem sempre 

abordados. 

Assim, quer no lar Laces Maia, quer na FCC, destacou-se a abordagem dos tópicos 

Menopausa, Autoexame da Mama e Infeções e Incontinência Urinárias. A ausência de 

adesão do público-alvo na faixa etária da pré-adolescência e adolescência não permitiu a 

explanação do tema Dismenorreia em nenhum dos locais. 

No que concerne ao tema o Autoexame da Mama procedeu-se à distribuição de um 

folheto desdobrável (Anexo 20), para que, em caso de dúvidas futuras sobre o modo de 

execução, o nosso público-alvo tivesse um suporte físico onde procurar respostas. Foi 

ainda visualizado um vídeo com a explicação dos movimentos a executar, bem como, 

sempre que avistadas expressões de dúvidas, demonstrado por mim fisicamente. 

Os dados apurados indicam que 73,3% das mulheres entrevistadas não possuem 

antecedentes de cancro familiar da mama, apenas 20% realizam o autoexame da mama, 

46,7% realizam anualmente uma mamografia e que 13,3% já tiveram cancro da mama. 

No que respeita as ITU, 73,3% das inquiridas revelou já ter tido esta patologia, sendo 

que todas afirmaram já ter tido mais de dois episódios e ter tomado antibiótico como 

tratamento. Quando questionadas sobre o fato de tomarem precauções, 

independentemente de terem tido ou não ITU, 100% das entrevistadas afirmou não tomar 

qualquer medida preventiva. 

Em relação à menopausa, apenas duas mulheres do total de 15 não haviam ainda 

entrado nesta fase, estando contudo numa faixa etária (48 e 49 anos) em que o início 

estaria próximo. Este facto suscitou especial interesse da parte destas mulheres, 

principalmente no que concerne às medidas preventivas que minimizem sintomas 

adversos. Embora as mulheres presentes no lar tivessem todas já no período da pós-

menopausa, este tema foi também abordado. O objetivo não esteve tão direcionado para 

a prevenção dos sintomas desfavoráveis inerentes, mas sim para a informação e 

formação sobre as diferenças sentidas e razões dessas diferenças no organismo. O nível 

de interesse revelado foi bastante positivo, já que existiu uma grande partilha de 

experiências. 
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No final da sessão foram realizadas questões aos utentes de modo a testar e 

solidificar conhecimentos, bem como foi aberto o período de discussão. A perceção 

obtida foi de que os temas que suscitaram maior interesse foram o Autoexame da Mama 

e as ITU. 

Apesar da elevada divulgação dos benefícios do Autoexame na deteção precoce do 

cancro da mama, levando a taxas de cura elevadas, a população aparenta não ter ainda 

encarado este exame como uma necessidade real a incluir na sua rotina. Outras 

questões pertinentes retiradas ao longo do diálogo estabelecido são o facto de as 

mulheres pertencentes a uma faixa etária superior acreditarem que já não precisam fazer 

exames de rotina, ou, mesmo acreditando, serem os respetivos médicos de família a não 

recomendarem a realização desses exames, mesmo quando o utente demonstra vontade 

para tal. Estas duas linhas de pensamento mostram que, embora muito esteja a ser 

realizado em termos de divulgação, está longe de ser o suficiente, já que as mentalidades 

conformistas e estoicas continuam a fazer-se valer. 

É urgente continuar a alertar a população através de mecanismos que consigam 

realmente transmitir a mensagem e fazer com que mais indivíduos, homens e mulheres, 

realizem o autoexame da mama. É também essencial que o estímulo advenha da 

comunidade médica, dado o prestígio e o modo como a população tem em conta as 

sugestões dadas por estes profissionais. Mulheres com idade superior a 60 anos deverão 

continuar a realizar uma mamografia anual. 

De acordo com os resultados obtidos no inquérito relacionado com as ITU é possível 

inferir que esta patologia é comum na população feminina, sendo frequente a repetição 

dos episódios de infeção. Contudo, apesar de serem recorrentes, a população estudada 

afirma não tomar a iniciativa de exercer medidas preventivas. Não obstante, através dos 

diálogos estabelecidos foi possível perceber que muitas mulheres exercem algumas 

medidas preventivas inconscientemente. A título de exemplo está o uso de roupa interior 

de algodão e uso de sabonetes simples como os de glicerina, comportamentos que não 

são atribuídos ao acesso de informação científica atual, mas sim à formação desde a 

infância, uma vez que a mentalidade e opiniões dos antecessores assim o ditavam. 

Um facto importante foi a ingestão de antibióticos em todos os episódios de ITU 

reportados na população estudada. Segundo a informação apurada, embora obtido com 

receita médica, o uso de antibiótico foi tomado como primeira opção algumas vezes sem 

recurso a análises à urina. Esta prática não deveria ser realizada sem uma análise à 

urina tipo II que confirmasse a presença de elementos celulares indicativos de infeção, 

nem sem um antibiograma que permitisse selecionar o antimicrobiano mais indicado. 

Em relação à menopausa, o balanço foi positivo quer nas sessões levadas a cabo na 

FCC, onde a apresentação focou as medidas que minimizam e previnem os sintomas 
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menos agradáveis desta fase, quer no lar, onde as mulheres ficaram a perceber melhor 

as mudanças por que passaram. Qualquer que seja a idade de início é essencial encarar 

esta fase da vida com naturalidade, evidenciando os pontos positivos e minimizando as 

alterações que mais afligem a população. 

Por se tratar de assuntos com os quais as mulheres se identificavam, foi 

extremamente fácil motivar e cativar as mulheres presentes quer no lar, quer na farmácia, 

mostrando-se sempre participativas e interessadas. Tal constitui um fator indicativo de 

que será provável a adoção no futuro de, pelo menos, algumas das medidas preventivas 

e educativas apresentadas (Anexo 21). 

 

 

1.5. Dia Mundial da Criança 

 

Está atualmente comprovado que a aposta em sessões de esclarecimento na 

infância contribuem para a prevenção de doenças e complicações numa fase adulta. 

Tendo este facto em conta, e com o intuito de proporcionar um evento comemorativo do 

Dia Mundial da Criança na FCC, foi planificada uma formação dirigida a crianças sobre 

Proteção Solar. 

O tema foi escolhido pela aproximação ao Verão e à época balnear, pois com a 

chegada das férias escolares é comum as crianças aderirem a colónias de férias, onde 

têm a oportunidade de ir à praia e realizar outras atividades ao ar livre. Desta forma, a 

execução de uma palestra antes do início das férias é a altura na qual a aposta na 

prevenção ganha relevo. Outra das razões da escolha deste tema para esta população-

alvo advém do facto de as queimaduras solares tidas durante a infância duplicarem o 

risco de cancro de pele na idade adulta, reforçando a necessidade de uma intervenção 

numa idade precoce [33]. 

O objetivo consistiu na prestação de formação adequada e ao maior número de 

crianças possível sobre os benefícios e riscos da exposição solar, assim como os 

cuidados a ter para evitar danos na saúde. Muitas vezes é também através dos filhos que 

os pais adquirem hábitos mais preventivos, pelo que ao formar as crianças há também o 

intuito que estes ensinem os adultos ao seu redor. 

Inicialmente o projeto incluía a elaboração de uma apresentação em PowerPoint®, 

contudo, uma vez que entretanto a FCC aderiu a um projeto em associação com a 

Uriage® e a CESPU cujo intuito era a formação de crianças sobre os efeitos do sol 

(tópico desenvolvido no capítulo 1.7), o documento de apresentação utilizado foi 

elaborado pelos profissionais da Uriage® destinado a crianças dos três aos seis anos. 
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Assim, as tarefas elaboradas consistiram na propaganda da ação de formação 

através de cartazes nos balcões, na entrada e junto dos lineares destinados a 

puericultura, além da apresentação no ecrã disponível na farmácia e divulgação verbal. 

Foram elaborados sacos de oferta contendo um livro com jogos didáticos, amostras de 

protetores solares SFP 50+ da marca Uriage®, uma máscara do Uri (mascote infantil da 

marca) e um folheto da gama solar da mesma marca. A formação foi executada na zona 

da FCC destinada às crianças, a qual possui um tapete de ornamentos infantis, uma 

mesa, cadeiras, brinquedos didáticos, bem como carros em miniatura, lápis de cor e lápis 

de cera.  

De modo a estimular as vendas, foi ainda sugerido estabelecer reduções nos preços 

de produtos de puericultura, sendo que foram divulgados cartazes de descontos nas 

marcas Uriage®, Chicco® e Elgydium®. Adicionalmente foi contratado um palhaço que 

ficou responsável por cativar a entrada de crianças e pais na farmácia, por forma a 

contrariar a baixa taxa de inscrição na formação. Ao contrário do esperado a adesão ao 

evento foi baixa, comparecendo apenas três crianças das cinco inscritas. As idades 

abrangidas foram de quatro, cinco e sete anos. O baixo número de inscrições, segundo 

razões mencionadas pelos pais, deveu-se às desvantagens do dia e horário escolhido, já 

que por ter ocorrido num sábado à tarde muitas crianças tinham catequese e não podiam 

comparecer, além de que muitos pais optaram por realizar passeios ou viagens durante o 

fim-de-semana. 

Obviamente, uma baixa taxa de adesão implicou que os objetivos aspirados não 

fossem alcançados em pleno, já que uma maior afluência traria com certeza maior 

prestígio e consideração à FCC e seus trabalhadores, bem como vantagens em termos 

comerciais. Contudo, nem todos os aspetos de uma adesão diminuta são negativos, já 

que foi possível interagir com as crianças de forma mais próxima e personalizada, sendo 

mais fácil estimular cada uma individualmente no que toca à participação e partilha de 

experiências. Além disso foi possível que todas as crianças ficassem sentadas em 

cadeiras mais confortáveis, em vez do plano inicial que incluía sentarem-se todas no 

tapete em círculo. A apresentação foi transmitida através de um computador portátil, 

sendo que pude sentar-me no chão perto das crianças de forma a criar um maior laço de 

confiança e interação. 

No início da apresentação foi pedida a colaboração das crianças através de um 

pequeno jogo, tendo sido distribuídos três sóis, um vermelho, um amarelo e um verde, a 

cada uma. O funcionamento do jogo será explicado no capítulo 1.7. 

As três crianças mostraram-se inicialmente um pouco inibidas, contudo ao longo da 

apresentação foram ganhando desenvoltura e participando com mais afinco. No final da 

sessão, antes da distribuição dos sacos de oferta, foram realizadas algumas questões, de 
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forma a perceber se todos os tópicos abordados haviam sido compreendidos, tendo sido 

reveladas respostas positivas. De modo geral é possível afirmar que apenas uma parte 

do objetivo foi cumprido, uma vez que apesar da mensagem ter sido percecionada pelas 

crianças, a taxa de adesão ficou aquém do esperado. 

 

 

1.6. Sol e Melanoma 

 

Ainda no âmbito da prevenção contra os riscos da exposição solar desprotegida, foi 

estipulado desde o início que a iniciativa de formação deveria ser estendida também à 

população idosa e não apenas a um público-alvo infantil. Um elemento importante a 

adicionar seria o melanoma, por se tratar do tipo de cancro de pele mais grave e comum 

em indivíduos idosos, constituindo como tal um tema relevante para a população-alvo e 

do qual poderiam não ter informação suficiente. Na verdade, estima-se que em Portugal 

surjam anualmente 1000 novos casos de melanoma e 10000 de cancro da pele não-

melanoma [34]. 

Dada a recetividade dos utentes e dado que, até então, nunca haviam tido uma 

apresentação sobre o tema, foi planificada uma ação de formação no centro de dia 

LACES Maia. Foi elaborada uma apresentação em PowerPoint® (Anexo 22) adequada 

ao nível de entendimento do público-alvo, bem como preparados sacos de oferta 

contendo amostras de protetores solares e sacos de praia. 

A sessão contou com 12 participantes, dos quais apenas dois eram do sexo 

masculino. Tal como nas visitas anteriores, todos se mostraram atentos e participativos, 

focando as suas intervenções na partilha de experiências pessoais e na colocação de 

dúvidas. 

De modo a tornar a formação mais prática e demonstrar as diferentes marcas e tipos 

de produtos existentes foi montada uma pequena zona de exposição de produtos das 

gamas solares trazidos da FCC, os quais foram passados de mão em mão.  

O objetivo da palestra foi sensibilizar para a adoção de comportamentos 

responsáveis, como o uso de protetor solar, assim como formar os utentes na capacidade 

de detetar alterações no seu corpo. Além da importância de detetar mudanças, foi 

ensinado o modo de realizar a triagem entre as mudanças inócuas, as que necessitam 

vigilância e as que implicam uma referenciação a cuidados médicos. 

De acordo com o público-alvo não existia nenhum caso presente ou passado de 

cancro de pele, nem mesmo na família. O facto de a maioria não ter tido muitas 

oportunidades de frequentar a praia desde a infância, fez com que apenas uma pequena 
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percentagem, 33,3%, tivesse apanhado um escaldão ao longo da sua vida, o que 

constitui uma vantagem, já que quanto maior o número de escaldões tidos ao longo da 

vida, maior a probabilidade de desenvolver cancro na pele. Dos idosos presentes, 16,7% 

afirmaram já terem retirado sinais cirurgicamente de modo a evitar um possível 

desenvolvimento para malignidade. 

No final da apresentação foram apresentadas algumas imagens em que os idosos 

deveriam identificar se se tratava de um sinal com características malignas ou benignas. 

As respostas revelaram-se sempre positivas, embora nalgumas tivessem sido denotadas 

hesitações. Em todos os casos, uma vez dadas as respostas, voltei a repetir o modo de 

diferenciação, para assegurar que todos percebiam. 

De modo geral é possível afirmar que a palestra dada apresentou um balanço 

positivo, dado que gerou interesse e participação da maioria dos utentes. O facto de os 

idosos já me reconhecerem da sessão anterior facilitou a comunicação e a confiança 

estabelecida, criando um ambiente de maior partilha e à-vontade para colocar dúvidas 

(Anexo 23). 

 

 

1.7. Palestras Uriage® 

 

A Uriage®, marca de produtos dermocosméticos, desenvolveu um projeto de 

formação sobre cuidados solares destinados a crianças em fase pré-escolar e 1º ciclo. 

Para a implementação do projeto a marca associou-se à CESPU, cuja mais-valia que 

proporcionou foi angariar alunos em fase de estágio interessados em executar as 

formações nas escolas e que conseguissem o apoio das farmácias comunitárias onde 

estagiam de modo a veicularem o seu nome ao projeto. Uma vez aceite o desafio a 

Uriage® ficou responsável por dar formação aos estudantes que se voluntariaram, além 

de fornecer os ficheiros das apresentações (garantindo que em todas as sessões seriam 

abordados os mesmos temas) e o material de oferta para as crianças. Os estudantes 

ficaram responsáveis por realizar as apresentações e recolher o material de ofertas, 

sendo que a elaboração das mochilas finais deveria ser executada posteriormente. 

Dado ter sido uma iniciativa de outra faculdade, foi-me dada a hipótese de aceitar 

integrar a atividade ou não, contudo, tratando-se de uma oportunidade onde poderia 

desenvolver as minhas aptidões de comunicação num público-alvo até então nunca 

experimentado, aceitei de imediato o desafio. 

A escola selecionada foi a EB1/JI da Maia, do Agrupamento Vertical Gonçalo 

Mendes da Maia. No total, o número de crianças às quais realizei a formação perfez 376, 



  Relatório de Estágio Farmácia Comunitária   

 24 

sendo que no Anexo 24 poderá ser encontrada a distribuição segundo o ano que 

frequentam. 

De forma a facilitar a organização, quer da escola, quer da FCC, foi estabelecido um 

calendário (Anexo 25) com os respetivos dias e horas a que cada turma teria a formação. 

A apresentação dada foi selecionada tendo em conta a idade das crianças-alvo, sendo 

que existia uma destinada a crianças dos três aos seis anos (Anexo 26) e outra dos seis 

aos dez (Anexo 27). Naquela dirigida aos mais novos o material incluiu também sóis de 

papel de cor vermelha, amarela e verde. A cada criança era dado um conjunto dos três 

sóis com o intuito de tornar a sua participação mais ativa. Assim, durante a apresentação 

as crianças deveriam associar o sol vermelho a um sol “não amigo”, ou seja, a uma hora, 

situação ou comportamento perigosos que deveriam evitar; o sol amarelo a um sol 

“amigo, mas com cuidado”, ou seja, uma hora, situação ou comportamento que exige 

precaução e, por fim, o sol verde a um sol “amigo”, nomeadamente uma situação, hora 

ou comportamento seguros. 

No final da apresentação foi distribuída a cada criança uma mochila contendo duas 

amostras de protetor solar, designadamente um Bariésun Creme SFP 50+ e um Bariésun 

Creme Mineral SFP 50+, um creme lavante, um livro de jogos didáticos, a mascote infantil 

da Uriage®, o Uri, destacável, roupas e acessórios de proteção solar destacáveis e para 

pintar e uma carta de agradecimento aos pais. 

Por fim, em todas as sessões foi tirada uma fotografia na qual as crianças e as 

formadoras deviam aparecer, uma vez que segundo o protocolo do projeto era obrigatório 

apresentar uma prova de que a sessão foi executada, sendo o elemento fotográfico o 

método mais prático e exequível (Anexo 28). 

Dado que as mochilas de oferta oferecidas pela marca se destinavam somente às 

crianças, não havia nenhum excedente que fosse possível oferecer a professores e 

funcionárias. Como tal, outra das tarefas realizadas foi a elaboração de sacos de oferta 

com amostras presentes na FCC, os quais incluíram folhetos de divulgação de produtos 

cosméticos, amostras de protetores solares da marca Uriage®, bolsas de viagem da 

marca Dr. Scholl® e amostras de creme de rosto adaptadas, no caso de se tratar de um 

professor ou funcionário do sexo feminino ou masculino. 

As dificuldades encontradas estiveram em parte relacionadas com a organização da 

escola, já que por falta de salas adequadas ou por falhas técnicas houve, por vezes, a 

necessidade de atrasar ou mesmo interromper a apresentação para mudar de local. 

Outra das dificuldades encontradas foi manter a atenção das crianças do pré-escolar 

durante todo o período da apresentação. Uma vez que havia a necessidade de 

comunicar a um ritmo mais lento, percetível ao nível de desenvolvimento destas crianças, 

a apresentação tornava-se um pouco mais extensa, levando também a dificuldades de 
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concentração, sendo que facilmente pendiam para a brincadeira. Tal implicava fazer 

várias pausas na apresentação até conseguir prosseguir, o que por sua vez tornava a 

sessão ainda mais longa. Não obstante, as crianças do pré-escolar mostraram-se 

recetivas e motivadas pela interação através dos sóis, sendo que na maioria das vezes 

conseguiram fazer corretamente as associações pedidas. Nos casos em que não 

conseguiram, foi repetida a explicação de outra forma, de modo a fazer com que não 

restassem dúvidas. 

Nas turmas do primeiro ciclo foi possível denotar uma grande diferença em termos 

de concentração, sendo que as apresentações conseguiram ser mais fluidas e 

consistentes, com espaço para colocação de perguntas ao longo da sessão sem que 

houvesse, no entanto, uma quebra de rendimento na mesma. Denotou-se que a maioria 

das crianças, mesmo do pré-escolar, já possuíam algumas noções sobre os cuidados a 

ter com o sol, o que permitiu obter uma participação produtiva, sem demasiadas noções 

incorretas. 

A nível pessoal, denotei uma evolução desde a primeira sessão de formação, já que 

o à-vontade e confiança foram-se estabelecendo ao longo do tempo. O facto de ter 

realizado a formação para um número elevado de crianças, permitiu desenvolver as 

competências comunicativas adaptadas a um público-alvo infantil, no que toca ao modo 

como conseguir a sua motivação, atenção e respeito, além de ter trabalhado a postura 

com que se deve encarar este público. Como tal, possibilitou refletir sobre a forma como 

encaramos o público-alvo e a forma como este nos encara, tratando-se de formas muito 

divergentes quando se comparam crianças e idosos, por exemplo. Foi, sem dúvida, uma 

atividade enriquecedora. 

 

 

1.8. Cuidados do Rosto 

 

Em conversa com os utentes do centro de dia sobre os temas que gostariam de ver 

abordados, surgiu a ideia de nos afastarmos um pouco dos assuntos relacionados com 

patologias e sua prevenção e apostar em temas com uma componente mais “leve” e 

alegre, nomeadamente a cosmética. 

Investigações realizadas na área cosmética demonstram que tornar o rosto mais 

atrativo está associado a alterações positivas a nível emocional e social, contribuindo 

para melhorar a autoestima e as relações interpessoais [35]. 

Sendo que a maioria dos idosos que frequentam o centro de dia são do sexo 

feminino, obteve-se uma resposta bastante positiva, tendo sido demonstrado um 
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entusiasmo instantâneo. Foi então acordada a execução de duas formações, a primeira 

sobre cuidados do rosto e a segunda dirigida aos cuidados corporais e capilares. 

No que concerne aos cuidados do rosto foi elaborada uma apresentação (Anexo 29) 

dirigida especificamente à faixa etária da população-alvo, onde os produtos de higiene do 

rosto e de anti envelhecimento ganharam destaque. Tal como nas sessões anteriores 

foram levados produtos para demonstração com predominância da marca Avène® de 

modo a divulgar a campanha de 20% de desconto que decorreu no mês de Junho.  

Uma vez questionadas sobre a rotina diária de higiene do rosto, apenas uma das 10 

mulheres presentes afirmou utilizar um produto específico para a limpeza da pele, 

enquanto as restantes realizam apenas a lavagem com água. A população masculina, 

representada por dois homens absteve-se em toda a sessão. Em relação ao cuidado 

hidratante uma maior percentagem de mulheres, nomeadamente 30%, afirmou utilizar um 

creme com este intuito. Contudo desconheciam se este era o mais indicado para o seu 

tipo de pele. 

Uma questão denotada foi a descrença na utilidade de cremes numa idade 

avançada, já que muitas das mulheres afirmaram que não investem neste tipo de 

produtos pois acreditam que não lhes trará benefícios. Ora este negativismo, 

especialmente numa fase em que ocorrem tantas mudanças a nível físico e psicológico, 

pode contribuir para a diminuição da autoestima, levando a um maior isolamento social, 

chegando a ter repercussões físicas.  

Desta forma, ao longo da restante apresentação tentei enfatizar as vantagens dos 

cuidados primários na pele, em vez dos cuidados específicos. Após enaltecer que uma 

limpeza e hidratação adequadas proporcionam uma sensação de bem-estar e suavidade 

suficientes para melhorar a autoestima de qualquer mulher, todas as mulheres presentes 

esboçaram um sorriso, como quem imagina e deseja esse estado de espírito. 

No final da sessão, todos os idosos tiveram direito a um saco contendo amostras de 

cremes anti envelhecimento para as mulheres e bálsamo pós-barbear pra os homens. 

Mais do que formar, esta palestra teve o condão de fazer sonhar e acreditar que é 

possível atingirem uma postura mais confiante apenas através de produtos que nos 

façam sentir felizes e belos. É um ciclo viciante, a beleza gera felicidade e a felicidade 

gera beleza. Sem esquecer a força interior que origina para enfrentar os problemas 

físicos e psicológicos do dia-a-dia. Foi sem dúvida um dia com balanço positivo e 

inspirador, junto de pessoas inspiradoras (Anexo 30). 
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1.9. Cuidados Corporais e Capilares 

 

Tal como acordado com os utentes do centro de dia foi planificada e elaborada uma 

apresentação (Anexo 31) que abordou o tema cuidados corporais e capilares. Apesar 

de marcada com antecedência, por motivos alheios à FCC e sim relacionados com 

atividades inerentes ao centro de dia, a sessão de esclarecimento foi adiada para uma 

data após o término do estágio. Desta forma, embora todos os materiais, documentos e 

ofertas estivessem elaborados a tempo, não foi possível realizar a apresentação. 

 

 

1.10. Suplementos Alimentares na Gravidez 

 

Desde o início do estágio foi estabelecido que os estagiários deveriam deixar na 

farmácia um trabalho realizado individualmente. Este trabalho não teria como intuito a 

formação dos utentes, mas sim a função de contribuir para melhorar algum aspeto 

relacionado com a organização ou o trabalho na farmácia, ou mesmo gerar uma fonte 

bibliográfica de suporte aos profissionais que integram a equipa da FCC. 

Neste âmbito, resolvi elaborar um estudo comparativo entre diferentes suplementos 

alimentares a utilizar na fase de peri-conceção, durante a gravidez e na fase de 

lactação. 

A ideia de incidir o trabalho neste tema adveio da tentativa de solucionar situações 

vivenciadas na prática profissional, onde fui confrontada com questões sobre as 

especificidades e comparações entre diferentes suplementos. Dado que a formação 

académica não nos prepara para responder a este tipo de questões, uma vez que 

implicam o conhecimento profundo da composição qualitativa e quantitativa dos 

suplementos das diferentes marcas, a única solução é o estudo e pesquisa por iniciativa 

própria. 

Desta forma, o trabalho selecionado não teve apenas o intuito de enriquecer a minha 

formação profissional, mas sim também a possibilidade de fornecer uma ferramenta onde 

os meus colegas pudessem encontrar informação relevante reunida em apenas um local. 

A primeira fase do trabalho envolveu o levantamento dos diferentes suplementos 

existentes no mercado e da sua composição. Importa reportar que a composição 

quantitativa apresentada foi aquela indicada nos folhetos informativos ou embalagem dos 

respetivos suplementos, exceto nos compostos nos quais foram detetadas discrepâncias. 

Um exemplo de discrepância consiste no suplemento A mencionar que 100% da dose 

diária recomendada (DDR) corresponde a 1,4 mg, enquanto no suplemento B, a mesma 
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DDR corresponder a 1,5 mg, caso em que foi pesquisado o valor correto de DDR 

estipulado em Portugal e foram efetuados os acertos necessários. 

Um dado relevante é o facto de apenas ser apresentado um suplemento para a fase 

de lactação, uma vez que a pesquisa bibliográfica da composição de outro suplemento 

existente, o Matervita Lactação®, ter-se revelado infrutífera. Nem mesmo após a sua 

consulta no Sifarma 2000® foi possível verificar a constituição, já que nenhuma 

informação científica está presente. Por esta razão não é realizada nenhuma 

comparação, mas sim apenas um comentário sobre as diferenças detetadas em relação 

aos outros suplementos. 

Os obstáculos encontrados prenderam-se com o facto de ter sido difícil encontrar as 

DDR divulgadas por entidades fidedignas portuguesas para os diferentes compostos 

apresentados. Naqueles em que não foi possível encontrar nenhuma legislação 

portuguesa, os parâmetros utilizados foram os estabelecidos pela OMS.  

O trabalho executado foi idealizado e entregue num formato A3. No anexo 32 é 

possível encontrar essa versão, bem como uma adaptada ao formato A4. 

 

 

1.11. Outros 

 

Além das atividades descritas, elaborei também um boletim de registo (Anexo 33) 

dos valores bioquímicos testados na FCC, assim como um folheto sobre um estilo de vida 

saudável (Anexo 34), a ser distribuído no RCV a realizar em Setembro.
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2. Farmácia Comunitária 

 

2.1. Organização da Farmácia 

 

O investimento racional na qualidade e quantidade de recursos humanos é essencial 

ao funcionamento correto de uma FC. Ocupando a Direção Técnica da FCC encontra-se 

a Dra. Isabel Pinho, a qual, a par da Dra. Paulina Melo, detém a propriedade da farmácia.  

O DT de uma FC tem o dever de assumir a responsabilidade pelos atos 

farmacêuticos nela realizados, bem como promover o uso racional dos medicamentos, 

garantir que estes e os restantes produtos são fornecidos em bom estado de 

conservação, assegurar a prestação de informação aos utentes sobre o modo de 

utilização dos medicamentos e garantir que os medicamentos sujeitos a receita médica 

são apenas dispensados na ausência de receita em casos justificáveis, de força maior 

[36]. É também sua competência garantir o aprovisionamento suficiente de 

medicamentos e certificar-se de que a farmácia possui as condições adequadas de 

higiene e segurança, o mesmo se aplicando ao pessoal que nela trabalha [36]. Além 

destes deveres, o DT deve verificar o cumprimento das regras deontológicas que regem 

a atividade farmacêutica, tal como o cumprimento de toda a legislação que regula a 

atividade profissional [36, 37]. Em suma, ao DT é atribuída a tarefa de gerir os recursos 

humanos e as vertentes comercial, financeira e legal. 

Os restantes recursos humanos são compostos por Susana Monteiro (Farmacêutica 

Adjunta), Nuno Costa (Farmacêutico), Diana Dias (Ajudante Técnica), e Rosa Rodrigues 

(Ajudante Técnica). Cada profissional, além das funções inerentes ao farmacêutico, está 

também encarregue de tarefas ligadas à gestão, faturação e marketing, tendo em conta 

as suas melhores valências e afinidades. 

O espaço físico da FCC está organizado de modo a suprir as necessidades ligadas 

ao medicamento e ao utente. Divide-se em sala de atendimento ao público com 5 balcões 

de atendimento; sala de consulta farmacêutica, destinada a fornecer um ambiente mais 

reservado para prestar informação aos utentes, à administração de injetáveis, consultas 

de nutrição e outros serviços prestados na farmácia; sala de medição de parâmetros 

bioquímicos; gabinete da DT; área de receção de encomendas; laboratório; zona de 

armazenamento de medicamentos de maior rotatividade; zona de armazenamento de 

medicamentos excedentários e de menor rotatividade; vestiário e serviços sanitários. Os 

equipamentos específicos presentes na FCC estão de acordo com as normas em vigor 

[38]. 
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Quanto ao sistema informático, a FCC encontra-se equipada com o Sifarma 2000®, 

que permite a gestão dos processos da cadeia do medicamento, a faturação das vendas 

e o acesso a informação sobre produtos, clientes e fornecedores, sendo uma ferramenta 

acessível e prática que rentabiliza o trabalho de qualquer funcionário de uma FC. 

Na rotina diária de uma FC é possível que surjam situações para as quais os 

recursos humanos existentes não possuem conhecimentos para dar uma resposta 

imediata. Como tal é necessário ter à disposição material que forneça informação 

fidedigna e atualizada após uma pesquisa breve. É neste sentido que a FCC possui uma 

pequena biblioteca, que inclui a Farmacopeia Portuguesa 9.1, Formulário Galénico 

Português, Prontuário Terapêutico, Mapa Terapêutico, alguns resumos das 

características do medicamento (RCM) (os quais também podem ser consultados online), 

entre outros. Além do formato em papel e da pesquisa na Internet é também possível 

contactar o Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde, serviço 

prestado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED) e o Centro de Documentação e Informação de Medicamentos da 

Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

Durante o estágio tive a necessidade de consultar alguns destes materiais 

bibliográficos, como o Prontuário Terapêutico, folhetos informativos e RCM de 

medicamentos de forma a complementar conhecimentos e solucionar problemas 

vivenciados durante o atendimento ao público. 

 

2.2. Medicamentos 

 

De acordo com o Estatuto do Medicamento um “medicamento” é “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” [39]. Estes podem ser considerados “medicamentos de 

referência” ou “medicamentos genéricos” (ver definição no Anexo 35). 

Independentemente desta classificação existem “medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes”, que contêm substâncias ativas que atuam no sistema nervoso, 

possuindo propriedades terapêuticas úteis e seguras quando usadas segundo as 

recomendações clínicas, tendo porém o potencial de causar dependência física e 

psíquica, além de poderem ser utilizadas para atos ilícitos, como toxicodependência. 

Desta forma a sua dispensa é alvo de um controlo e atenção mais apertados pelos 
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profissionais de saúde das FCs e entidades de fiscalização, traduzindo-se em 

procedimentos adicionais no que toca ao registo de entradas e saídas na farmácia. A lista 

de substâncias incluídas nesta classificação pode ser consultada no Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro e na Portaria n.º 154/2013, de 17 de Abril. Além das classes de 

medicamentos supracitadas, uma farmácia de oficina pode também comercializar 

“medicamentos homeopáticos”, alguns “medicamentos imunológicos” e “medicamentos 

manipulados” (ver definição no Anexo 35). 

Quanto à dispensa ao público, os medicamentos podem ser classificados como 

“medicamentos não sujeitos a receita médica” (MNSRM) (não comparticipáveis, salvo 

exceções previstas na legislação) e “medicamentos sujeitos a receita médica” (MSRM). É 

também possível a reclassificação de MSRM em MNSRM de dispensa exclusiva em 

farmácias [40]. Para ser um MSRM é necessário preencher os seguintes requisitos [39]: 

 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; 

 Constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

 Conter substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas (RA) seja indispensável aprofundar; 

 Destinarem-se a ser administrados por via parentérica. 

 

Os MSRM podem ainda ser classificados segundo o tipo de receita, nomeadamente 

“medicamentos de receita médica renovável”, para aqueles que se destinam a doenças e 

tratamentos prolongados; “medicamentos de receita médica especial” para 

medicamentos que contenham substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, que 

possam causar risco de abuso de medicamentos, toxicodependência ou possam ser 

usados para fins ilegais e para aqueles que possuam substâncias inovadoras ou 

propriedades que suscitem precaução; ou “medicamentos de receita médica restrita” de 

utilização reservada a meios especializados, como medicamentos de uso exclusivo 

hospitalar (por razões de saúde pública, serem novos no mercado ou pelas suas 

características farmacológicas), medicamentos para tratamento de patologias cujo 

diagnóstico é realizado somente em meio hospitalar e para aqueles que, embora se 

destinem a pacientes em tratamento de ambulatório, apresentem riscos de efeitos 

secundários muito graves e necessitem de administração sob vigilância médica. 
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2.3. Aprovisionamento e Armazenamento 

 

Antes de iniciar um pedido de encomenda é necessário selecionar os armazenistas 

ou laboratórios que irão fornecer os medicamentos/produtos. A decisão tem em conta 

parâmetros como a satisfação de pedidos, condições de pagamento (a pronto ou a 30 

dias, por exemplo), descontos comerciais (produtos fornecidos como bónus ou com 

descontos), horário de entregas e número de entregas diárias. A FCC trabalha com três 

armazenistas, onde o principal é a OCP Portugal. Desta forma, os medicamentos éticos 

são preferencialmente encomendados na OCP, enquanto os medicamentos de venda 

livre são pedidos primeiramente na Cooprofar. Em último recurso é eleita a Cofanor. 

 Na FCC a elaboração de encomendas é executada com o recurso ao sistema 

informático (via modem), ou por telefone. O Sifarma 2000® permite a elaboração de 

diversos tipos de encomendas, das quais se destacam as diárias e as manuais. No que 

concerne às diárias, é gerada automaticamente uma lista de produtos/medicamentos a 

encomendar, tendo em conta o ponto de encomenda, ou seja, os níveis máximos e 

mínimos inseridos na ficha de cada produto, e as vendas realizadas desde a encomenda 

anterior. Cabe ao DT, ou ao farmacêutico adjunto, analisar a lista de modo a aumentar ou 

reduzir a quantidade necessária de produtos/medicamentos. Aprovada a encomenda, 

esta é enviada diretamente ao fornecedor via modem. No início e a meio de cada mês 

são realizadas encomendas de maiores dimensões, que suprimam as necessidades da 

farmácia durante um período próximo de 15 dias. É então gerada a lista antes 

mencionada, porém esta é analisada tendo em conta a média de vendas nos últimos 

meses e a época do ano em questão, por exemplo, de modo a não encomendar, ou 

encomendar em menores proporções, produtos e medicamentos que se prevêm terem 

menores vendas ou o inverso. 

Caso ocorram situações em que o utente solicita um medicamento ou produto que a 

FCC não possui, e caso o utente esteja disposto a esperar pelo novo horário de entrega 

de encomendas, é possível contactar os armazenistas via telefone e verificar se estes o 

possuem e quando será entregue. Idealmente deve ser realizada uma encomenda 

manual logo após o pedido telefónico para facilitar a receção da encomenda. Neste caso 

deve ser selecionada a opção de enviar por papel, para que não haja duplicação de 

pedidos. Este tipo de encomendas pode também ser utilizado quando a encomenda é 

realizada diretamente aos laboratórios, o que normalmente ocorre quando se tenciona 

comprar uma grande quantidade, por exemplo, de produtos cosméticos de determinada 

marca. Nestas situações, como a encomenda não é criada diretamente no sistema 

informático, é necessário criar uma manual que possibilite a sua receção. 
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A receção de encomendas é executada com o auxílio do Sifarma 2000®, através da 

leitura dos códigos de barras dos produtos/medicamentos. São introduzidas as 

quantidades recebidas de cada um, a sua data de validade (caso o stock seja zero), o 

preço de venda à farmácia, as condições de venda (como descontos ou bónus, por 

exemplo), caso existam, e a margem da FCC, se se tratar de um produto/medicamento 

de venda livre. A fatura que acompanha a encomenda possibilita conferir se as 

quantidades faturadas são as recebidas, os medicamentos pedidos e não fornecidos, se 

as condições de venda foram as acordadas (consultar a nota de encomenda), o preço de 

venda à farmácia, o preço de venda a público e se o imposto sobre valor acrescentado 

está correto. Adicionalmente é avaliado o estado de conservação das embalagens 

recebidas. O sistema informático permite introduzir observações que sejam reveladas 

quando se receciona um produto, sendo esta ferramenta utilizada para assinalar a 

reserva de produtos/medicamentos. Desta forma, o profissional que receciona as 

encomendas recebe um aviso com a identificação do utente a que se destina o produto e 

coloca-o no local das reservas. Outra situação que pode ocorrer é o utente pagar, por 

comodidade, um produto que não levou, pelo que quando o produto é rececionado há a 

indicação de que já foi vendido. Neste caso consulta-se a tabela onde estão fixadas as 

cópias dos comprovativos de venda, anexa-se o produto ao comprovativo e coloca-se na 

caixa do operador que realizou a venda. No final da receção são impressas e coladas as 

etiquetas dos produtos/medicamentos de venda livre, com o cuidado de não cobrir 

nenhum dado importante como data de validade, lote, composição ou avisos, por 

exemplo. 

As encomendas de produtos químicos e matérias-primas são acompanhadas do 

boletim de análise, que deve ser assinado pelo profissional que os recebeu e arquivado. 

Devem também ser registados a data de receção, o fornecedor, as quantidades e o preço 

de custo. 

Após a receção segue-se o armazenamento dos medicamentos que são 

essencialmente colocados no armário de gavetas principal e o excedente no armazém. 

Os medicamentos genéricos são arrumados separadamente dos de referência, sendo 

que os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados num local à parte. Os MNSRM 

e restantes produtos são maioritariamente colocados nos lineares na sala de atendimento 

ao público, sendo o excedente mantido no armazém. O armazenamento é sempre 

realizado segundo a regra FEFO (first expired, first out), por ordem alfabética (de nome 

comercial ou Denominação Comum Internacional) e por forma farmacêutica. 

Na FCC pude realizar todas as tarefas que concernem às encomendas, desde o seu 

planeamento (que engloba avaliar o stock existente, averiguar as necessidades 

presentes e futuras e decidir sobre a quantidade a encomendar), execução (envio do 



  Relatório de Estágio Farmácia Comunitária   

 34 

pedido de encomenda a armazenistas e laboratórios, via modem e telefónica), receção 

(conferir todos os dados associados e estipular preços para os medicamentos e produtos 

de venda livre) e armazenamento. As dificuldades encontradas relacionaram-se com os 

pedidos de encomenda, no que toca à decisão da quantidade a encomendar, uma vez 

que a execução correta desta tarefa implica o conhecimento das vendas mais comuns e 

dos medicamentos mais importantes a possuir. Contudo, a permanência no atendimento 

permitiu adquirir essas perceções, pelo que no final do estágio estava mais confiante 

nessa tarefa. 

No processo de receção podem ser detetados danos no estado de conservação das 

embalagens dos produtos/medicamentos, envio de produtos não encomendados, ou 

mesmo erros no pedido de encomenda. Nestes casos é possível a devolução ao 

respetivo fornecedor, sendo que o prazo legal para a sua realização é de três dias. Esta é 

realizada informaticamente e origina uma nota de devolução triplicada com o número, 

data da fatura em que o produto/medicamento foi enviado e motivo de devolução. Duas 

notas de devolução, carimbadas e assinadas, são enviadas acompanhando o 

produto/medicamento e uma fica nos registos da farmácia, com o rótulo dado pelo 

encarregado de transporte. Os fornecedores podem aceitar a devolução, emitindo uma 

nota de crédito ou enviando produtos com o mesmo valor, ou não aceitar e devolver os 

produtos à farmácia. Adicionalmente, todos os meses é gerada uma lista dos 

produtos/medicamentos que irão expirar no prazo de dois meses, sendo separados para 

devolução aqueles que irão expirar nesse período e atualizada a lista de datas de 

validade dos restantes.  

Neste âmbito foi possível realizar as tarefas de criação e gestão de devoluções, bem 

como o controlo dos prazos de validade e as devidas devoluções. 

 

2.4. Aconselhamento e Dispensa de Medicamentos e outros 

Produtos 

 

A profissão farmacêutica na vertente comunitária assenta em parte no processo de 

dispensa de medicamentos e outros produtos, quer através de receitas médicas, 

automedicação ou indicação farmacêutica. Em todos os casos, o farmacêutico tem o 

dever de analisar possíveis interações, contraindicações (CI) e RA e de prestar as 

informações necessárias ao uso racional do medicamento ou produto de modo a 

minimizar problemas relacionados com estes. A postura correta é essencial na interação 

com o cliente, uma vez que além de facilitar a comunicação contribui para criar empatia, 
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aumentando a probabilidade de fidelização à farmácia. Além do dever de se manter 

cientificamente atualizado, o farmacêutico necessita de uma atitude profissional, 

apresentação íntegra e capacidade de adaptar a comunicação ao nível de entendimento 

do cliente, com linguagem simples e clara e respeito pela sua liberdade de escolha e 

decisão. Sempre que necessário a linguagem escrita deve complementar a verbal, sendo 

frequente na explicação da posologia e modo de administração dos medicamentos. O 

farmacêutico deve ainda disponibilizar-se para esclarecer dúvidas que possam surgir.  

A interação entre profissional de saúde e utente garante a educação para a saúde, 

contribuindo para a prevenção e resolução de problemas de saúde pública. É também 

nesta vertente que surge a farmacovigilância, área que se dedica a detetar, avaliar e 

prevenir RA a medicamentos, melhorando a qualidade e segurança destes, com a 

finalidade de proteger o utente e a saúde pública [41]. O farmacêutico deve praticar a 

farmacovigilância diariamente em todos os atendimentos, estando para isso atento a 

qualquer sinal e sintoma suspeito no utente. No caso de detetar alguma reação adversa a 

um medicamento (RAM), ou seja, uma resposta nociva e não intencional advinda da toma 

de um medicamento, o farmacêutico deverá preencher um formulário de notificação, 

enviar para a Unidade Regional de Farmacovigilância do Norte, que pertence ao Sistema 

Nacional de Farmacovigilância, e aguardar que a avaliação do caso seja realizada. 

Atualmente, a maioria das receitas são elaboradas informaticamente. Embora pouco 

frequentes, existem ainda receitas manuais que deverão ter assinaladas a exceção que 

justifique a sua utilização. A exceções possíveis, bem como os critérios de validação das 

receitas eletrónicas estão contempladas na Portaria 198/2011 de 18 de Maio. Não 

obstante o modelo de receita, esta pode ser “renovável” (três vias com validade de seis 

meses) ou “normal” (validade de 30 dias). Em cada receita apenas é possível a 

prescrição de, no máximo, quatro medicamentos diferentes, sendo que o total não pode 

ultrapassar as quatro embalagens. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

devem ser prescritos numa receita “especial”, onde não conste qualquer outro 

medicamento ou produto. 

Tratando-se de uma dispensa de medicamentos com prescrição médica, o processo 

de dispensa inicia-se com a receção da prescrição e avaliação da sua legitimidade e 

validade, nomeadamente se as receitas seguem as normas estipuladas pela Portaria 

198/2011 de 18 de Maio no que toca aos códigos e elementos que devem conter. Nesta 

etapa cabe também ao farmacêutico fazer a avaliação farmacoterapêutica da prescrição 

de modo a reforçar a segurança do utente. Caso seja identificado algum problema o 

farmacêutico deverá intervir de forma a minimizá-lo ou evitá-lo, podendo ser necessário 

contactar o prescritor.  
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A dispensa é feita segundo as “normas relativas à dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde”, aprovadas pelo INFARMED, devendo o farmacêutico prestar 

atenção ao regime de comparticipação, à presença de exceções para a dispensa de 

medicamentos, à possibilidade ou não de dispensar um medicamento genérico, entre 

outros. Segue-se o aconselhamento e fornecimento de informações sobre posologia, 

modo de administração, cuidados a ter na conservação dos medicamentos no domicílio e 

outras que sejam necessárias ao uso eficaz, seguro e racional do medicamento, 

promovendo sempre a adesão à terapêutica. Em certos casos existem folhetos 

informativos que podem ser facultados de modo a complementar a informação dada. Por 

fim divulga-se outros serviços que a farmácia pode oferecer (Capítulo 1.7) e realiza-se o 

débito informático dos medicamentos, com a atribuição do plano de comparticipação 

assinalado nas receitas. Nas situações em que existem protocolos, como é o exemplo da 

dispensa de lancetas e tiras de teste de glicemia para o controlo da Diabetes, as receitas 

são faturadas no plano de comparticipação estipulado para esse protocolo (DS), 

independentemente do plano de comparticipação incluído na receita. Nos casos em que 

o utente beneficia de comparticipação de mais do que uma entidade, é necessário 

fotocopiar a receita junto do cartão do beneficiário de modo a envia-la para a entidade 

respetiva. O verso das receitas deverá ser assinado pelo utente. Na dispensa de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes o sistema informático solicita o 

preenchimento dos dados do doente, do médico e de quem faz o levantamento da 

receita. A fatura deverá ser anexada à fotocópia da receita especial, devendo o conjunto 

ser arquivado pelo período mínimo de 3 anos.   

A indicação farmacêutica consiste no ato profissional onde o farmacêutico exerce 

autonomamente a seleção de MNSRM ou medidas não farmacológicas que visam “aliviar 

ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou 

sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, 

autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com manifestações 

clínicas de outros problemas de saúde do doente” [38]. Para apurar a medida ou 

MNSRM mais corretos é imprescindível questionar o utente sobre os sinais e 

sintomas, a sua duração e se já tomou outros medicamentos anteriormente. O 

historial médico é também importante para perceber se o doente efetua 

farmacoterapia e se possui outros problemas de saúde concomitantes. Estas 

informações permitem selecionar a medida que traga melhor relação risco/benefício 

para o doente, tendo em conta RA, CI e eficácia. A par de um MNSRM devem ser 

facultadas informações relevantes para o seu uso racional e eficaz. Caso desconfie 

tratar-se de uma patologia mais grave que exija diagnóstico médico, o farmacêutico 
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deverá encaminhar o utente para consulta médica. Idealmente as intervenções e a 

avaliação dos resultados deveriam ser registadas, porém isto não ocorre. 

É também comum surgirem situações em que os utentes solicitam a dispensa de 

medicamentos em regime de automedicação, sem qualquer indicação médica. Nestes 

casos, cabe ao farmacêutico perceber o fim a que se destina o medicamento solicitado e 

averiguar se constitui uma opção farmacológica eficaz e segura. Em caso negativo, a 

indicação farmacêutica ganha relevo e é avaliada a necessidade de implementar terapia 

farmacológica diferente, somente medidas não farmacológicas ou remeter para o médico. 

Além de MSRM e MNSRM, existem muitos outros produtos que a FCC possui ao 

dispor do cliente. Entre estes, uma das vertentes mais importantes engloba a dispensa de 

produtos cosméticos e dermofarmacêuticos (Anexo 35) sendo muito solicitada através de 

indicação farmacêutica, já que há a aliança entre a existência de produtos de elevada 

qualidade com um atendimento personalizado fruto de uma sólida formação da equipa, 

culminando na plena satisfação do cliente. Estas classes de produtos não dispensam a 

explicação do seu modo de utilização, duração de aplicação e precauções, devendo ser 

fomentada a sua correta utilização de forma a maximizar o seu efeito positivo. Os 

produtos dermofarmacêuticos, embora possam ser aconselhados através de indicação 

farmacêutica, são frequentemente referenciados pela especialidade médica de 

dermatologia para situações como dermatites, acne, psoríase, entre outras. 

Outras classes de produtos vendidos na FCC são os produtos de alimentação 

especial (Anexo 35) que incluem preparados para lactentes, soluções de re-hidratação, 

alimentos hiperproteicos, sem glúten ou sem açúcar, destinados a regimes alimentares 

especiais, entre outros. A sua dispensa implica uma entrevista cuidada ao cliente de 

forma a identificar possíveis CI e interações e possibilitar a seleção do produto mais 

adequado. 

São também dispensados produtos dietéticos infantis que se destinam a lactentes 

em fase de desmame e a crianças de pouca idade em suplemento das suas dietas e ou 

adaptação progressiva à alimentação normal [42]. As apresentações mais comuns são as 

farinhas, boiões e pós. Nos produtos destinados a lactentes, cabe ao farmacêutico 

incentivar os pais a usar estes produtos apenas como complementaridade ao leite 

materno, já que este é a opção mais natural e vantajosa para o bebé. Contudo, ter 

atenção que poderão existir casos em que não seja possível a alimentação com o leite 

materno. Deverão ser dadas informações sobre o modo de preparação, se aplicável, e 

conservação destes produtos, bem como apaziguar possíveis preocupações dos pais. 

Estão também presentes na FCC os suplementos alimentares e os produtos 

fitoterapêuticos (Anexo 35). No caso dos suplementos alimentares o farmacêutico deverá 

sempre enaltecer a importância de uma alimentação variada, já que estes não a 
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substituem, apenas complementam. Atualmente o consumo de alimentos à base de 

plantas está a aumentar, contudo são necessários conhecimentos profundos sobre os 

benefícios e malefícios da ingestão destes produtos, uma vez que podem ser utilizados 

por indivíduos onde o risco de agravar complicações existentes (por interação com a 

farmacoterapia atual, por exemplo) ou originar novas é superior aos benefícios. Cabe ao 

profissional, além de declarar os prós e contras quer da suplementação, quer dos 

produtos fitoterapêuticos, avaliar se estes são realmente necessários, fomentando 

paralelamente uma alimentação saudável e a prática de exercício físico, já que estes são 

o melhor aliado a longo prazo.  

Na FCC são também comercializados medicamentos de uso veterinário (Anexo 35) 

que, tal como os de uso humano, podem ser classificados quanto à dispensa em MSRM 

ou MNSRM. Adicionalmente existe a classe de medicamentos de uso exclusivo por 

médicos veterinários. A maioria dos produtos dispensados são MNSRM que se destinam 

à desparasitação externa e interna de animais de companhia e ao controlo da sua 

reprodução. Deverá ser prestado esclarecimento sobre posologia, modo de 

administração, duração do tratamento, efeito secundários e outras precauções, visando o 

cumprimento do uso correto e racional do medicamento. Deverão ainda ser aconselhadas 

medidas profiláticas e o cumprimento do plano de vacinação estipulado para cada 

espécie animal, de forma a proteger quer o animal, quer a saúde pública. A oferta da 

FCC não se limita apenas a medicamentos, existindo também produtos de higiene 

corporal e dentária, brinquedos didáticos e alimentos, regidos por legislação própria [43]. 

É também possível encontrar na FCC dispositivos médicos (Anexo 35) que são 

classificados tendo em conta o grau de vulnerabilidade do corpo humano e os potenciais 

riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico [44]. Na FCC é mais frequente a 

dispensa dos de menor grau de risco, como fraldas para incontinência, sacos coletores 

de urina, meias, pulsos elásticos, ligaduras, materiais de penso, entre outros. Não 

obstante serem de baixo risco, não dispensam informação sobre o modo de utilização. 

A oportunidade de permanecer longos períodos no atendimento, inicialmente apenas 

para observação e pouco depois isoladamente, permitiu desenvolver as competências 

necessárias para desempenhar um papel correto quer a nível profissional e humano, quer 

na face económica e de gestão. Em retrospetiva, foi possível praticar o aconselhamento e 

dispensa de todas as classes supracitadas. A vertente mais complicada foi a indicação 

farmacêutica, dado que surgiram utentes com questões às quais me foi difícil indicar a 

opção mais correta. Isto ocorreu devido à falta de noções para a comparação da eficácia 

de diferentes produtos com características semelhantes. Nestas ocasiões pude usufruir 

dos conhecimentos e experiência da equipa de trabalho que me auxiliaram no 

atendimento e me explicaram as vantagens e desvantagens de cada produto de modo a 
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preparar-me para situações futuras. A experiência profissional nestas situações é uma 

mais-valia, assim como partilha de experiências com os colegas da FCC, que se sempre 

se mostraram disponíveis a responder às minhas dúvidas, e uma constante pesquisa 

bibliográfica. Tudo isto permitiu que no final do estágio me sentisse mais confiante e 

preparada para aconselhar corretamente o utente. No que concerne a vertente de 

cosmética a realização de formações e cursos foi essencial para proporcionar 

aconselhamentos corretos e personalizados aos utentes, tendo contribuído em larga 

escala para a valorização profissional. 

 

2.5. Medicamentos e Produtos Manipulados 

 

Os medicamentos manipulados podem tomar a forma de “preparados oficinais” ou de 

“fórmulas magistrais”(Anexo 35). Para que a preparação desta classe de medicamentos 

esteja em conformidade com a lei é necessário que a farmácia siga as “boas práticas a 

observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e 

hospitalar” impostas pela Portaria 594/2004, de 2 de Junho, no que diz respeito a 

pessoal, instalações e equipamentos, documentos, matérias-primas, materiais de 

embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem. As matérias-primas têm 

ainda estar em conformidade com os requisitos da Farmacopeia Portuguesa, devendo o 

farmacêutico comparar os dados presentes no boletim de análise com os exigidos. 

Após a preparação e controlo de qualidade (na qual se inclui, no mínimo, a 

verificação das características organoléticas) dos medicamentos manipulados, é 

preenchida uma ficha de preparação e elaborado o rótulo, segundo as regras impostas 

pela Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho. Devem também ser registadas as entradas e 

saídas de cada matéria-prima, bem como do material de acondicionamento.  

O cálculo do preço dos medicamentos manipulados é realizado de acordo com o 

imposto na Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho. Segundo esta o cálculo “é efetuado com 

base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem”. A data de validade dos medicamentos manipulados é também 

atribuída segundo regras rigorosas. 

Os medicamentos manipulados comumente preparados na FCC, e os quais tive 

oportunidade de produzir, englobam suspensão oral de Trimetoprim a 1% (Anexo 36) e 

solução aquosa de ácido bórico à saturação (Anexo 37). Outros como a solução de 

Minoxidil a 5%, a solução alcoólica de cânfora a 10% e a pomada de ácido salicílico são 

também preparadas na FCC, contudo com menor frequência. 
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2.6. Outros Cuidados de Saúde 

 

Os serviços prestados numa FC não estão limitados à dispensa de medicamentos e 

outros produtos. Pelo contrário, o farmacêutico apresenta um papel multifacetado e 

dinâmico sempre dirigido ao bem-estar do utente, pelo que tendo isso em conta, a FCC 

disponibiliza muitos outros serviços, onde se incluem a medição de parâmetros 

antropométricos, fisiológicos e bioquímicos e consultas de nutrição e podologia.  

Independentemente dos serviços prestados, estes são executados por profissionais 

competentes e com formação adequada e com recurso a equipamento calibrado. Deve 

ser dado um aconselhamento correto e personalizado ao utente, segundo os seus 

resultados, história clínica e farmacoterapia atual, pois apesar de existirem valores 

padronizados para a população em geral, estes podem variar segundo a existência de 

outras patologias concomitantes, por exemplo. A análise periódica destes parâmetros 

permite estabelecer um seguimento terapêutico do utente, possibilitando avaliar a eficácia 

e segurança de tratamentos, a adesão terapêutica e a educação para a saúde (como o 

esclarecimento de dúvidas e aconselhamento com medidas farmacológicas, ou não, 

personalizadas). 

Entre os parâmetros antropométricos são medidos o peso, a altura e o PC, sendo 

que o IMC pode também ser calculado para prestar aconselhamento mais completo. Os 

resultados são então relacionados com o risco de desenvolver DCV, sendo que quanto 

mais elevados são os valores obtidos, maior risco apresenta o utente de morte ou 

morbilidade. Contudo, o inverso é também importante, pois valores demasiado baixos 

para o peso e o IMC implicam também uma desregulação no organismo que é tão 

perigosa quanto os elevados. 

No que toca aos parâmetros fisiológicos a FCC avalia a PA utilizando um medidor 

automático, possuindo também um esfigmomanómetro de coluna de mercúrio para os 

casos em que a medição automática não é possível. Este parâmetro está intimamente 

relacionado com os fatores de risco para DCV, sendo-lhe diretamente proporcional. O 

controlo frequente da PA é de extrema importância num utente hipertenso para avaliar a 

adesão e eficácia terapêuticas, já que a estabilização da PA em valores normais é por 

vezes difícil de alcançar, podendo mesmo ser necessário recorrer a mudanças na 

farmacoterapia. 

A respeito dos parâmetros bioquímicos são testados a glicemia, os níveis de 

colesterol total, os triglicerídeos, o ácido úrico, possíveis alterações patológicas na urina e 

são realizados testes de gravidez. O controlo da glicose no sangue é realizado através de 

tiras rápidas de teste, sendo especialmente importante nos utentes com Diabetes 
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Mellitus. Apesar de os medidores de glicemia serem fornecidos gratuitamente aos utentes 

diabéticos, estes têm muitas vezes dificuldade no seu manuseamento, pelo que a 

farmácia ganha um papel de relevo na monitorização dos níveis glicémicos e no 

aconselhamento. O colesterol total, triglicerídeos e o ácido úrico são medidos com 

recurso ao equipamento Reflotron Plus ®, através do enchimento de um capilar com 

sangue capilar e tiras de teste apropriadas. Nestes parâmetros informações como as 

horas de jejum, alimentação e presença de patologias são essenciais para a 

interpretação dos resultados e prestação de aconselhamento, tendo sempre como mote 

último a diminuição do risco cardiovascular. Caso o utente assim solicite os testes de 

gravidez podem ser realizados diretamente na farmácia, bastando para isso o utente 

trazer previamente uma amostra de urina ou proceder à sua coleta nos serviços 

sanitários. A análise da urina está incluída num procedimento padrão que a FCC 

estabeleceu para quando é solicitada a dispensa de antibióticos sem prescrição médica 

para o tratamento de ITU. A análise é realizada através da leitura automática de tiras 

reativas Combur-Test® com o objetivo detetar a presença de sinais de infeção na urina, 

como sendo níveis elevados de leucócitos, nitritos e proteínas. Em caso de resultado 

positivo para infeção é dispensado um antimicrobiano cuja substância ativa é a 

fosfomicina, por apresentar menor taxas de resistência adquirida.  

Além dos serviços já mencionados, a FCC possui também o serviço de entrega ao 

domicílio, administração de injetáveis, perfuração de orelhas e recolha de medicamentos 

fora de prazo, fora de uso e respetivas embalagens. Este último serviço é realizado em 

colaboração com a VALORMED, um sociedade sem fins lucrativos, que é responsável 

pela recolha e tratamento de resíduos de medicamentos. Neste sentido, medicamentos e 

embalagens sem uso são colocados num contentor adequado, sendo este selado quando 

cheio e depositado num local onde a recolha pelos agentes da VALORMED seja 

acessível. O peso do contentor e o código da farmácia são informações a registar no 

contentor. 

Como farmácia dinâmica que é, a FCC dedica-se também à educação para a saúde 

com a realização de Workshops sobre os mais variados temas, todos os últimos sábados 

de cada mês. Comumente destina-se à formação na área de produtos cosméticos, 

promovendo simultaneamente a educação dos utentes sobre os produtos mais indicados 

para o seu caso, como utilizá-los e tirar deles o maior proveito, bem como estimular as 

vendas. Além de Workshops são também organizados periodicamente rastreios e 

palestras, sendo que estas últimas são, por vezes, também apresentadas em lares para a 

população mais idosa. 

Nesta área tive a oportunidade de executar todas as medições de parâmetros 

antropométricos, fisiológicos e bioquímicos passíveis de ser executados na FCC. Na 
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verdade, o primeiro contacto mais próximo com o utente foi através destes serviços, o 

que permitiu ganhar confiança e à-vontade para estabelecer relações profissional-utente. 

 

2.7. Faturação do Receituário 

 

Um correto processo de faturação do receituário no momento da dispensa é 

essencial para garantir o retorno financeiro da percentagem de comparticipação que os 

diferentes organismos oferecem aos utentes. Neste âmbito foi possível proceder à leitura 

dos documentos essenciais para a compreensão do modo correto de faturação de 

receituário de modo a assegurar conhecimentos atualizados a nível ético e legal. 

Para ter a certeza que a dispensa com receituário foi realizada segundo as regras de 

faturação impostas pelo INFARMED, a FCC executa diariamente a revisão das receitas 

com dupla verificação. Neste âmbito pude auxiliar na revisão de receitas, função que se 

revelou essencial para garantir, não só o retorno financeiro, como também a segurança 

dos utentes. No caso de serem detetados erros, e dependendo do erro encontrado, pode 

ser necessário entrar em contato com o utente de modo a solucionar o problema ou 

corrigir a receita. É apenas permitido que, no máximo, 10% do total de receitas enviadas 

tenham sido corrigidas. Os erros mais comuns foram a dispensa de medicamentos com 

número de comprimidos errados ou a faturação no plano de comparticipação incorreto. 

No final de cada mês são encerrados os lotes de todos os organismos, sendo que as 

receitas conferidas são separadas por entidades, organismos e lotes, cada um com 30 

receitas (podendo o último ser exceção). Cada lote é acompanhado pelos impressos 

verbete de identificação do lote (carimbado), relação resumo de lote e fatura (carimbada, 

datada e assinada). O número de cópias de cada documento difere caso se trate da 

entidade SNS ou de outras. Os documentos pertencentes à entidade Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) seguem separados dos pertencentes às outras entidades, porém todos 

são enviados para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) da Associação Nacional de 

Farmácias, de preferência até ao dia 5 do mês seguinte, até quando existe um serviço 

gratuito de recolha da documentação de faturação. O CCF fica incumbido de enviar as 

receitas que não pertencem ao SNS às respetivas entidades. É possível que o CCF e 

outras entidades devolvam receitas cuja faturação considerem errada, acompanhadas de 

um documento que explicita o erro. Nesse caso, a faturação é corrigida, se possível, e 

enviada no mês seguinte. 

Na FCC pude acompanhar o processo de fecho da faturação do mês, auxiliando em 

todas as fases que antecedem o envio dos documentos ao Centro de Conferência de 
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Faturas da Associação Nacional de Farmácias. Esta é uma tarefa essencial numa FC e 

de grande responsabilidade, pelo que foi importante a aquisição desta competência. 

 

2.8. Marketing 

 

A ciência do marketing é uma ferramenta poderosa na promoção e educação para a 

saúde, pois é através do modo como a farmácia apresenta e divulga os seus produtos 

que o interesse e atenção dos consumidores são captados, proporcionando a intervenção 

e aconselhamento do farmacêutico, bem como os processos de cross e up-selling. Para 

tal são definidos planos estratégicos sobre quais produtos e locais a destacar, disposição 

dos expositores, bem como campanhas promocionais, que podem, por vezes, ser 

acordados com os representantes dos laboratórios. A finalidade é elaborar um esquema 

publicitário que permita ganhos para ambas as partes, nomeadamente lucros financeiros 

para a FC e satisfação e resolução de problemas do consumidor. A título de exemplo, as 

estratégias englobam destacar produtos que sejam mais consumidos em determinada 

época, como é o caso de evidenciar os protetores solares na estação do Verão, ou os 

produtos antigripais na estação do Inverno. Esta atividade não pode ser exercida em 

relação a MSRM. 

Neste âmbito, tive a oportunidade de compor diversos lineares, especialmente de 

gamas solares das marcas Avéne®, Klorane ® e Heliocare®. No início de cada mês a 

FCC altera o esquema publicitário, destacando diferentes produtos e novas campanhas 

promocionais, pelo que pude participar na alteração da disposição dos produtos, tarefa 

que me permitiu perceber e adquirir conhecimentos nesta área. Foi possível ainda 

contactar com diversos delegados de propaganda médica, assim como receber formação 

destes sobre medicamentos que representam. Fui também responsável pela execução 

de um local de divulgação de produtos destinados a veterinária, onde tive a oportunidade 

de autonomamente decidir o local e disposição dos produtos, criando um local atrativo 

que estimulasse a compra “por impulso” no cliente. 

 

Além das atividades mencionadas foi também possível frequentar alguns cursos e 

palestras: Cursos dos Laboratórios Pierre Fabre – Ducray®, Avéne® Couvrance, 

Avéne®; Vichy®-“Novo conceito de Aconselhamento” e Uriage®. Adicionalmente assisti a 

palestras realizadas na ANF sobre “Cross Selling e Up Selling – marketing na farmácia” e 

“Zostavax-Vacina contra a Zona e Nevralgia Pós-Herpética”. 
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3. Conclusão 

 

O período de estágio na Farmácia Central de Catassol constituiu uma das fases mais 

importantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, por permitir a 

proximidade à atividade profissional em FC e a consolidação dos conhecimentos teóricos 

aprendidos até então. 

A equipa de trabalho contribuiu em larga escala para a integração e o 

desenvolvimento de capacidades, dado que a simpatia e disponibilidade sempre 

demonstradas facilitaram o esclarecimento de dúvidas. Sem os experientes conselhos 

que cada um, à sua maneira, me forneceu não teria evoluído tanto. 

O estágio permitiu entrar em contacto com todas as tarefas e obrigações inerentes à 

atividade farmacêutica no âmbito de uma FC, tendo sido permanentemente apresentados 

as responsabilidades, deveres éticos e imposições legais associados a cada uma. 

Um dos pontos fortes do estágio foi a oportunidade de realizar durante um longo 

período atendimento ao público, uma vez que esta faceta da profissão farmacêutica não 

estava devidamente desenvolvida. Pessoalmente, a relação com o utente estabeleceu-se 

naturalmente sem muitas dificuldades, pelo que foi uma experiência muito positiva na 

qual me sinto confiante.  

Outra questão que contribuiu fortemente para desenvolver as minhas competências 

profissionais e enriquecer para a minha experiência pessoal foi a oportunidade de realizar 

diversas ações de formação e palestras a públicos-alvo que abrangeram todas as faixas 

etárias, quer no interior da farmácia, quer em locais externos, como lares e escolas. 

Também o facto de ter frequentado cursos de apresentação de marcas e linhas de 

cosmética contribuiu para expandir os conhecimentos nesta área, possibilitando um 

atendimento informado e personalizado ao utente. 

Durante este período foi possível comprovar o papel que a profissão farmacêutica 

possui na formação para a saúde pública. A proximidade com os utentes e a 

oportunidade de exercer acompanhamento do seu estado de saúde permite ao 

farmacêutico colocar-se numa posição privilegiada no que toca à educação da 

população, promovendo hábitos preventivos, como um estilo de vida saudável, assim 

como a adesão à terapêutica. Para tal, é indispensável que o farmacêutico execute uma 

“escuta ativa”, ou seja, esteja atento a todas as informações dadas pelo utente, 

principalmente aquelas dadas inconscientemente, de forma a realizar um atendimento 

personalizado. 

As dificuldades encontradas tiveram como base o facto de os conceitos teóricos 

apreendidos ao longo do curso não serem suficientes para colmatar as necessidades do 
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atendimento ao utente, nomeadamente no que concerne a grande variedade de produtos 

existentes em cada grupo farmacoterapêutico e sua comparação. Como tal, o estágio 

incutiu a necessidade de uma constante pesquisa científica que possibilitasse 

complementar conhecimentos e garantir uma maior segurança nas informações 

fornecidas ao utente. 

Outra dificuldade adveio da falta de bases na área de marketing, dado que o 

presente plano de estudos não inclui nenhuma unidade curricular que aborde o tema. 

Não obstante, em vez de um obstáculo, a falta de formação académica nessa área foi 

encarada como oportunidade para desenvolver essas competências, as quais ficaram 

consolidadas. 

O estágio na Farmácia Central Catassol foi, sem dúvida, uma fase enriquecedora 

tanto a nível profissional como pessoal. Todo o esforço e dedicação valeram a pena, pois 

em cada dia senti que recebi de todos, utentes e equipa de trabalho, tanto quanto dei, o 

que deixa um sentimento de realização pessoal que nunca será esquecido. 
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5. Anexos 

Anexo 1 

 

Tabela 1 Calendário de atividades realizadas 

Atividade Data 

Rastreio Cardiovascular (Farmácia) 19.03.2014 

Saúde Oral no Idoso (Lar) 14.05.2014 

Dia Mundial da Hipertensão (Farmácia) 16.05.2014 

Dia Internacional da Saúde Feminina (Lar) 28.05.2014 

Dia Internacional da Saúde Feminina (Farmácia) 28.05.2014 

Dia Mundial da Criança: as crianças e o sol 

(Farmácia) 
31.05.2014 

Sol e melanoma (Lar) 04.06.2014 

Palestras Uriage (Escola) 
04.06.2014, 09.06.2014, 

11.06.2014-13.06.2014 

Cuidados do rosto (Lar) 09.06.2014 

 

Anexo 2 

 

Tabela 2 Classificação segundo o IMC 
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Anexo 3  

 

Tabela 3 Prevalência de excesso de peso e obesidade, por sexo, na Europa [2] 

 

 

Anexo 4 

 

Tabela 4 Prevalência de crianças do sexo masculino que veem televisão por duas ou 
mais horas por dia durante a semana, por sexo, 2005/06 e 2009/10, na Europa [2] 
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Tabela 5 Prevalência de crianças do sexo feminino que veem televisão por duas ou mais 
horas por dia durante a semana, por sexo, 2005/06 e 2009/10, na Europa [2] 

 

 

Anexo 5 

 

Tabela 6 Classificação dos níveis de pressão arterial [10] 
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Anexo 6 

 

Tabela 7 Comparação dos critérios de Diagnóstico da OMS (2006) e da American 
Diabetes Association (2012) 
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Anexo 7 

 

 

 

Figura 1 Folheto Informativo Rastreio Doenças Cardiovasculares 
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Anexo 8 

 

Tabela 8 Tabela de Resultados do Rastreio Cardiovascular 

Os números sombreados a rosa referem-se a resultados obtidos por mulheres; os 

destacados a vermelho a valores fora dos limites ideais e os asteriscos a valores obtidos 

logo após refeições, sem que 2h tenham ainda passado. 

 

Número Idade Peso 
Perímetro 
abdominal 

Índice de 
Massa 

Corporal 
Glicemia Colesterol 

Pressão Arterial 

Sistólica Diastólica 

1 63 72,5 102 21 108 177 159 66 

2 56 71 102 24,28 133 <100 147 83 

3 72 84 101 29 155 <100 151 77 

4 39 73 101 32,4 99 180 119 79 

5 64 82 106 30,1 152* 186 151 83 

6 62 71 102 29,17 131* 189 145 84 

7 70 63 94 26,9 109 157 178 71 

8 83 80 111 29,4 77 176 106 66 

9 66 84 116 31 171* <100 120 92 

10 74 92 115 32 123 131 144 82 

11 69 67 100 25,2 96 163 112 61 

12 70 79 111 30 130* <100 123 64 

13 58 70 99 26,7 108 
 

142 89 

14 71 67,7 98 25,8 126 221 131 62 

15 46 93 100 28,7 115 238 147 84 

16 61 84,5 113 29,2 179 124 147 58 

17 59 64 96 28 104 229 109 83 

18 54 66,5 99 25,9 101 276 139 80 

19 73 53 84 28 300 203 161 87 

20 49 51 77 21 84 168 137 94 

21 54 73 109 32 120 102 104 86 

Média 63 73,39 101,71 27,89 124,81 182,50 136,76 77,67 
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Anexo 9 
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Figura 2 Comparação do Peso entre Homens e Mulheres 

 

Anexo 10 
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Figura 3 Comparação do IMC entre Homens e Mulheres 
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Anexo 11 
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Figura 4 Comparação do Perímetro Abdominal entre Homens e Mulheres 

 

Anexo 12 
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Figura 5 Comparação da Glicemia entre Homens e Mulheres 
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Anexo 13 
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Figura 6 Comparação de Colesterol entre Homens e Mulheres 

 

Anexo 14 
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Figura 7 Comparação da Pressão Arterial entre Homens e Mulheres 
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Anexo 15 
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Figura 8 Apresentação Saúde Oral no Idoso 
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Anexo 16 

 

 

 

Figura 9 Fotografia comemorativa da palestra "Saúde Oral no Idoso" 
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Anexo 17 
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Figura 10 Folheto Dia Internacional da Hipertensão 
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Anexo 18  
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Figura 11 Apresentação Dia Internacional da Saúde Feminina 
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Anexo 19 

 

 

28 de Maio 

Dia Internacional da Saúde Feminina 

 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 

 

Idade:______ 

 

 

Infeções Urinárias 

 

1. Já alguma vez teve um infeção urinária?______ 

2. Se sim, quantas vezes?______ 

3. Tomou antibiótico como tratamento?______ 

4. Toma alguma precaução para prevenir infeções urinárias?______ 

5. Se sim, quais?________________________________________________ 

 

 

Cancro da Mama 

 

1. Tem antecedentes familiares de cancro da mama?______ 

2. Faz o auto-exame da mama mensalmente?______ 

3. Faz uma mamografia anual?______ 

 

 

Figura 12 Inquérito realizado no Dia Internacional da Saúde Feminina 
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Anexo 20 
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Figura 13 Folheto Autoexame da Mama 
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Anexo 21 

 

 

Figura 14 Fotografia do Dia Internacional da Saúde Feminina no Centro de Dia LACES 
Maia 

 

Anexo 22 
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Figura 15 Apresentação Sol e Melanoma 
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Anexo 23 

 

 

Figura 16 Fotografia “Sol e Melanoma” no Centro de Dia LACES Maia 

 

Anexo 24 

 

Figura 17 Distribuição do número de crianças por turma e ano 
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Anexo 25 

 

Tabela 9 Calendário das palestras Uriage® na escola EB1/JI da Maia 

Data Hora Turma 

04.06.2014 9h30 4º ano 

09.06.2014 10h45 Sala H 

11.06.2014 

9h Sala I 

10h Sala J 

14h Sala K 

15h 2º G 

12.06.2014 

9h 1º F e 1º G 

11h30 1º H 

14h 2º H 

15h 2º I 

13.06.2014 
9h 3º G e 3º H 

11h30 3º I 

 

 

Anexo 26 
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Figura 18 Apresentação Uriage® para crianças dos 3 aos 6 anos 
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Anexo 27 
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Figura 19 Apresentação Palestras Uriage® para crianças dos 6 aos 10 anos 
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Anexo 28 

 

Figura 20 Fotografias-prova das palestras Uriage® nas turmas do 1º ao 4º ano 

 

  

Figura 21 Fotografia-prova das palestras Uriage® na turmas da pré-primária 
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Figura 22 Fotografia-prova das palestras Uriage® a turmas do 4º ano 

 

 

 

Figura 23 Fotografia que marca a última palestra Uriage® realizada na escola EB1/JI da 
Maia 
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Anexo 29  
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Figura 24 Apresentação Cuidados do Rosto 
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Anexo 30 

 

 

Figura 25 Fotografia ilustrativa da palestra Cuidados do Rosto no centro de dia LACES 
Maia 

 

Anexo 31 
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Figura 26 Apresentação “Cuidados Capilares e Corporais”
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Anexo 32 
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Figura 27 Póster sobre Suplementos Alimentares na Gravidez com a formatação tal como 
foi entregue (formato A3) 
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Figura 28 Primeira página do póster sobre Suplementos Alimentares na Gravidez (adaptado para formato A4) 
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Tabela 10 Tabela Suplementos alimentares na gravidez (adaptado para A4) 

 
Produto 

C
o

m
p

o
s

iç
ã

o
 

Centrum 

Materna® 
Novalac Mamã® Animativ Materna ® 

Magnesiu

m-B® 

Pregnacare

® 

Natalben 

Supra® 
Matervita® 

Comprimido 

(comp) 
Cápsula Comp Cápsula Comp Comp Comp Comp Comp 

Quanti-

dade (Q) 

%
D

D
R

 
Q 

%
D

D
R

 

Q 

%
D

D
R

 

Q 

%
D

D
R

 

Q 

%
D

D
R

 

Q 

%
D

D
R

 

Q 

%
D

D
R

 

Q 

%
D

D
R

 

Q 

%
D

D
R

 

Vitamina A 333 µg 42 
668 

µg 
83,5 

    

333 

µg 
42 

        

Vitamina D 5 µg 100 
  

5 

µg 
100 

  
5 µg 100 

  

10 

µg 
200 5 µg 100 

5 

µg 
100 

Vitamina E 12 mg 100 
5 

mg 
41,7 

    

12 

mg 
100 

  

20 

mg 
166,7 

  

15 

mg 
125 

Vitamina C 110 mg 138 
  

45 

mg 
56,3 

  

80 

mg 
100 

30 

mg 
38 

70 

mg 
87,5 

40 

mg 
50 

80 

mg 
100 

Vitamina 

B1 
1,2 mg 109 

0,7 

mg 
63,6 

    

1,1 

mg 
99,9 

0,23 

mg 
21 3 mg 272,5 

1,1 

mg 
99,9 

1,4 

mg 
127,3 
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Vitamina 

B2 
1,4 mg 100 

0,5 

mg 
35,7 

    

1,4 

mg 
100 

0,27 

mg 
19 2 mg 142,9 

1,4 

mg 
100 

1,6 

mg 
114,3 

Vitamina 

B3 
14 mg 88 

5 

mg 
31,3 

    

16 

mg 
100,6 3 mg 19 

20 

mg 
125 

16 

mg 

100,

6 

18 

mg 
112,5 

Vitamina 

B5 
6 mg 100 

2 

mg 
33,3 

    
6 mg 100 1 mg 17 6 mg 100 6 mg 100 

6 

mg 
100 

Vitamina 

B6 
1,6 mg 114 

1 

mg 
71,4 

    

1,4 

mg 
99,8 

10 

mg 

71

4 

10 

mg 
714,3 

1,4 

mg 
100 

2 

mg 
142,9 

Vitamina 

B7 
100 µg 200 

50 

µg 
100 

    

50 

µg 
100 

25 

µg 
50 

150 

µg 
300 

50 

µg 
100 

15

0 

mg 

300 

Vitamina 

B12 
3 µg 120 

1 

µg 
40 

    

2,5 

µg 
100 

0,43 

µg 
17 6 µg 240 

2,5 

µg 
100 

2,6 

µg 
104 

Ácido 

Fólico 
400 µg 200 

400 

µg 
200 

    

400 

µg 
200 

33 

µg 
17 

400 

µg 
200 

400 

µg 
200 

50

0 

µg 

250 

Cálcio 131 mg 16 
  

150 

mg 
18,8 

  

200 

µg 
24,4 
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Magnésio 100 mg 27 
      

100 

mg 
27 

300 

mg 
80 

150 

mg 
40 

  

10

0 

mg 

27 

Ferro 15 mg 107 
  

14 

mg 
100 

  

21 

mg 
149,8 

  

17 

mg 
121,4 

28 

mg 
200 

28 

mg 
200 

Iodo 200 µg 133 
  

150 

µg 
100 

  

200 

µg 
133 

  

140 

µg 
93,1 

200 

µg 
133 

20

0 

mg 

133,3 

Cobre 1 mg 100 
  

500 

µg 
50 

  
1 mg 100 

  
1 mg 100 

  

1 

mg 
100 

Manganês 1 mg 50 
  

0,8 

mg 
40 

  
2 mg 100 

      

1,0

9 

mg 

54,5 

Selénio 25 µg 45 
  

15 

µg 
27,3 

  

55 

µg 
100 

  

30 

µg 
54,5 

55 

µg 
100 

60 

mg 
109,1 

Zinco 7 mg 70 
  

9 

mg 
90 

  

10 

mg 
100 

  

15 

mg 
150 

10 

mg 
100 

10 

mg 
100 

Fósforo 
    

110 

mg 
15,7 

  

143,

5 mg 
20,5 
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Vitamina K 
            

70 

µg 
- 

    

Flúor 
        

1,75 

mg 
- 

        

Potássio 
        

62 

µg 
- 

        

Ómega 3 
  

240 

mg 
- 

  

200 

mg 
- 

      

200 

mg 
- 

240 

mg 
- 

Cloridrato 

de betaína           
5 mg - 

      

Carotenói-

des             
2 mg - 

    

Unidades 30 28 30 

Posologia 
1 antes do pequeno almoço 

ou almoço 

1 antes do 

jantar 

1 comprimido + 1 cápsula 

por dia em toma única 
1 por dia após uma refeição principal 

Pré-natal sim não Sim 

Gravidez Sim 

Lactação Sim 
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Outros Produtos 

Composição 

Natalben ® Preconcetivo Magnesium-OK® Ovusitol® Folicil® 

Comprimidos Comprimidos Pó Comprimidos 

Quantidade %DDR Quantidade %DDR Quantidade %DDR Quantidade %DDR 

Vitamina A 
        

Vitamina D 5 µg 100 2,5 µg 50 
    

Vitamina E 
  

10 mg 83 
    

Vitamina C 
  

30 mg 38 
    

Vitamina B1 
  

5 mg 455 
    

Vitamina B2 
  

5 mg 357 
    

Vitamina B3 
        

Vitamina B5 
        

Vitamina B6 
  

50 mg 3571 
    

Vitamina B7 
        

Vitamina B12 2,5 µg 100 
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Ácido Fólico 400 µg 200 
  

200 µg 100 5 mg 2500 

Cálcio 
        

Magnésio 
  

145 mg 39 
    

Ferro 
        

Iodo 150 µg 100 
      

Cobre 
  

1 mg 100 
    

Manganês 
  

2 mg 100 
    

Selénio 
  

25 µg 45 
    

Zinco 10 mg 100 8 mg 80 
    

Crómio 
  

25 µg 63 
    

Inositol 
    

2 g - 
  

Unidades 30 30 saquetas 20, 50 ou 60 

Posologia 1 por dia após uma das refeições 
1 por dia, dissolvido em 

água 

½ comprimido 1 mês antes 

da conceção e durante o 

primeiro trimestre de 

gravidez 

Pré-natal Sim Não Sim 

Gravidez Não Sim 

Lactação Não 
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Produto fase da Lactação  

Composição  

Natalben® Lactação  

Comprimidos  

Quantidade  %DDR  

Vitamina A  800 µg  100  

Vitamina D  5 µg  100  

Vitamina E  12 mg  100  

Vitamina C  80 mg  100  

Vitamina B1  1,1 mg  100  

Vitamina B2  1,4 mg  100  

Vitamina B3  16 mg  100  

Vitamina B5  6 mg  100  

Vitamina B6  1,4 mg  100  

Vitamina B7  50 µg  100  

Vitamina B12  2,5 µg  100  

Ácido Fólico  200 µg  100  

Cálcio  200 mg  25  

Ferro  14 mg  100  

Iodo  200 µg  133  

Cobre  1 mg  100  

Selénio  20 µg  36  
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Zinco  10 mg  100  

Ómega 3  240 mg  
 

Taurina  40 mg  
 

Unidades  60  

Posologia  2 por dia após as refeições  

Pré-natal  Não  

Gravidez  Não  

Lactação  Sim  

 

 

Discussão 

 

Apenas três suplementos a ingerir durante a gravidez contêm vitamina A. Esta 

contribui para a diferenciação celular, desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, 

tem um papel essencial na acuidade visual e no desenvolvimento normal dos dentes. É 

também importante para o adequado funcionamento do sistema imunológico e confere 

elementos de defesa contra as infeções. Contudo, está descrito que um excesso de 

vitamina A, especialmente nas primeiras semanas do embrião, pode provocar efeitos 

teratogénicos. Após as primeiras seis semanas de gestação, não existem relatos destes 

efeitos negativos. Por esta razão maiores concentrações de vitamina A são encontradas 

em suplementos destinados ao período de lactação. O limite superior de ingestão 

tolerável (UL) é de 3 mg de vitamina A por dia. 

A dosagem de vitamina D encontrada nos diferentes suplementos corresponde à 

dose diária recomendada (DDR), 5 µg, exceto no Pregnacare®, que apresenta o dobro. 

Não estão descritos efeitos adversos para a esta dosagem, ainda que seja superior à 

DDR, uma vez que o UL é 50 µg. 

A vitamina E, ou tocoferol, intervém na proteção das membranas celulares contra 

os danos causados por radicais livres graças à sua ação antioxidante. A vitamina C 

(ácido ascórbico), também antioxidante, intervém na constituição dos tecidos de 
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sustentação e do tecido conjuntivo, participando na produção e manutenção do 

colagénio. É importante para a absorção do ferro, auxilia na defesa contra infeções e 

favorece a cicatrização tecidular. Quer o Magnesium-B, quer o Natalben Supra® não 

possuem vitamina E e apresentam dosagens de vitamina C inferiores à DDR, sendo-lhes 

por isso atribuída uma menor ação antioxidante. O produto Novalac Mamã® apresenta 

uma dosagem de vitamina E inferior à DDR, pelo que a alimentação materna deverá ser 

rica em alimentos com esta composição. O UL da vitamina E é de 1 g, pelo que os 

restantes suplementos encontram-se dentro dos limites aceitáveis. Quanto à vitamina C, 

o UL é de 2 g, sendo que nenhum dos produtos ultrapassa este valor. O Centrum 

Materna® pode ser considerado o produto com maior poder oxidante. 

A vitamina B1, tiamina, é indispensável para o funcionamento do sistema nervoso 

e para o metabolismo dos hidratos de carbono e ácidos gordos. Apenas o Novalac 

mamã® contém dosagens inferiores à DDR. Uma vez que o UL não está determinado 

para a vitamina B1, não é possível avaliar se a concentração presente no Pregnacare® é 

segura. 

A vitamina B2, riboflavina, intervém como coenzima em reações de 

oxidação/redução para produção de energia e nos processos de divisão celular, sendo 

fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso. Todos os produtos 

apresentados contêm vitamina B2, contudo o Magnesium-B® e o Novalac Mamã® 

apenas possuem 19% e 35,7%, respetivamente, da DRR. Não está estabelecido o valor 

de UL. 

A vitamina B3, niacina, é responsável pela estimulação da circulação, produção 

energética, síntese de DNA e ácidos gordos e reparação de DNA. A vitamina B5, ácido 

pantoténico, atua no metabolismo em geral, apresentando um papel essencial na 

regulação dos processos de produção energética, síntese de hormonas e 

neurotransmissores e metabolização de ácidos gordos. O Magnesium-B® e o Novalac 

Mamã® possuem níveis bastante inferiores à DDR nas duas vitaminas mencionadas, o 

que significa que a gestante deverá ingerir maior quantidade de alimentos ricos nestas. O 

UL DA vitamina B3 é de 35 mg/dia, sendo que a da B5 não está definida. 

A Vitamina B6, além de essencial para o funcionamento do sistema nervoso, 

contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das células sanguíneas e 

produção de anticorpos. O suplemento Pregnacare®, bem como o Magnesium-B® 

apresentam dosagens aproximadamente oito vezes superiores à DDR, contudo, estando 

o valor de UL estimado para 100 mg, não são esperados efeitos adversos. O Novalac 

Mamã® necessita complementação alimentar nesta vitamina. 

A vitamina B7, biotina, está envolvida em reações de carboxilação que ocorrem na 

produção de energia e metabolismo de ácidos gordos. Apenas o Magnesium-B® 
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apresenta dosagens inferiores à DDR, ao contrário do Centrum Materna®, Pregnacare® 

e Matervita® que apresentam o dobro ou triplo desta. O valor de UL não se encontra 

definido para a vitamina B7. 

A vitamina B12, cianocobalamina, intervém na hematopoiese e favorece a 

absorção dos folatos. A sua deficiência provoca anemia e está relacionada com danos 

neurológicos irreversíveis em bebés. O produto Pregnacare® contém uma quantidade 

superior ao dobro da DDR, enquanto o Magnesium-B® e o Novalac Mamã® possuem 

níveis muito inferiores à DDR. Uma vez mais, o UL não está estabelecido. 

No que concerne ao ácido fólico, cuja importância e funções foram já 

descortinadas, observa-se que a maioria dos suplementos apresenta a mesma dosagem 

correspondente a 200% da DDR, excetuando o Magnesium-B®, com valor inferior à 

DDR, e o Matervita® com valor de 250% da DDR. O UL é de 1 mg/dia. 

O cálcio é essencial no crescimento, construção e manutenção dos ossos e 

dentes, coagulação do sangue, transporte nas membranas celulares, transmissão 

nervosa e regulação dos batimentos cardíacos. Apenas três dos suplementos, Centrum 

Materna®, Novalac Mamã® e Animativ Materna®, possuem este elemento, estando em 

todos eles em dosagens inferiores à DDR. O UL para o cálcio é de 2,5 g. 

O magnésio intervém na função neuromuscular, sendo necessário para o metabolismo de 

hidratos de carbono, síntese de proteínas e ácidos nucleicos, contração muscular e 

transmissão de impulsos nervosos. O Novalac Mamã® e o Natalben Supra® não contêm 

este mineral, sendo que os restantes possuem concentrações inferiores à DDR. Nem 

mesmo o Magnesium-B® apresenta a DDR, ficando apenas pelos 80% desta. O UL do 

magnésio é de 350 mg/dia. 

Somente no Magnesium-B® está a ausente a suplementação com ferro, sendo 

que o Natalben Supra® e o Matervita® apresentam quantidades correspondentes a 

200% da DDR. O UL do mineral ferro é de 45 mg.  

Em relação ao iodo, cuja relevância foi já analisada, observa-se que o 

Magnesium-B® não contém iodo e que somente o suplemento Pregnacare® apresenta 

dosagens inferiores à DDR. Os restantes possuem valores superiores à DDR, exceto o 

Novalac Mamã®, que contém 100% desta. O UL está determinado para 1,1 µg. 

O cobre é essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização de ferro 

para a síntese da hemoglobina e a formação dos tecidos conjuntivos. Quer o Natalben 

Supra®, quer o Magnesium-B® não contêm este mineral. Apenas o Novalac Mamã® 

apresenta metade da DDR, sendo que os remanescentes contêm 100% da dosagem 

recomendada. O UL do cobre é de 10 mg. 

O manganês ativa diversas enzimas implicadas na síntese do tecido conjuntivo, 

na regulação da glicose, na proteção das células contra os radicais livres e nas atividades 
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neuro-hormonais. Somente quatro produtos possuem este elemento, sendo que destes 

apenas o Animativ Materna® contém a DDR. Nos restantes é importante que a dieta 

alimentar complemente o suplemento. O UL foi estabelecido para 11 mg. 

O selénio é um elemento antioxidante, protegendo os componentes celulares da lesão 

oxidativa, pelo que é indispensável em todas as situações de stress oxidativo celular. O 

selénio é associado ao metabolismo de lípidos e da vitamina E. O suplemento 

Magnesium-B® não possui este elemento. Excetuando o Animativ Materna®, o Natalben 

Supra® e o Matervita®, que contêm dosagens iguais ou superiores à DDR, os restantes 

apresentam valores inferiores 60% da DDR. O UL determinado para o selénio é de 400 

µg. 

Tal como foi já referido, o zinco é essencial para a multiplicação celular, entre 

outras funções. Pode verificar-se que apenas o Centrum Materna® contém uma dosagem 

inferior 90% da DDR. Com exceção do Magnesium-B®, que não possui este elemento, os 

restantes contêm concentrações superiores a 90% da DDR. O UL correspondente é 40 

mg/dia. 

O fósforo é um componente da membrana fosfolipídica, dos nucleótidos e dos 

ácidos nucleicos, atuando também como tampão para a manutenção do pH corporal e 

como componente ósseo e dentário. Somente o produto Novalac Mamã® e o Animativ 

Materna® contêm este elemento, porém em dosagens que não ultrapassam os 21% da 

DDR. A ausência da suplementação deste mineral deve-se ao fato de a alimentação ser 

suficiente para colmatar as necessidades diárias, dado que é possível encontrar fósforo 

em todas as carnes, leites, leguminosas e frutas. O UL do fósforo corresponde a 4 g. 

A vitamina K é essencial como coenzima na síntese de proteínas envolvidas na 

coagulação sanguínea e no metabolismo ósseo. A DDR durante a gravidez não está 

estabelecida. Para mulheres não grávidas a DDR é de 65 µg, sendo que esta é 

facilmente atingida apenas com uma alimentação saudável, o que justifica a ausência 

desta vitamina na maioria dos produtos indicados, exceto no Pregnacare®. 

O Flúor é importante na prevenção de caries e na formação de tecidos 

calcificados, como ossos e dentes. Não existem evidências de que a suplementação com 

flúor na gravidez melhore as componentes dentária e óssea da criança, uma vez que 

apenas uma baixa concentração atinge o feto. Desta forma, não se justifica a existência 

de produtos com esta suplementação, razão pela qual, excetuando o Animativ Materna®, 

nenhum possui flúor nos seus componentes. O UL é de 10 mg/dia. 

O potássio é importante na prevenção da hipertensão arterial e das restantes 

doenças cardiovasculares. Dado que a recomendação da OMS para a ingestão diária de 

potássio é de 3510 mg, conclui-se que a quantidade incluída no suplemento Animativ 
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Materna® é bastante inferior. Em Portugal não está estipulada a DDR para este 

elemento. 

Em relação aos ácidos gordos ómega 3, os suplementos Centrum Materna®, 

Magnesium-B® e Pregnacare® não possuem, enquanto os restantes possuem a 

quantidade de DHA recomendada pela OMS. 

O cloridrato de betaína está presente no suplemento Magnesium-B® com o intuito 

de aumentar a absorção de nutrientes, já que estimula a produção de ácido no estômago, 

aumentando a digestão dos nutrientes de modo a ser mais facilmente absorvidos. 

Apenas está indicada em indivíduos com baixa produção de ácido pelo estômago. 

Os carotenoides, apenas presentes no suplemento Pregnacare®, têm como 

objetivo atuar como precursores de vitamina A. Nem a DDR, nem o UL estão 

estabelecidos. Esta classe de compostos está apenas indicada em caso de deficiência de 

vitamina A e não em estados nutricionais normais, de modo a evitar os efeitos negativos 

já mencionados do excesso desta.  

O facto de o suplemento Animativ Materna® e Novalac Mamã® conterem duas 

formas farmacêuticas, cápsula e comprimidos, a ingerir em tomas diferentes, faz com que 

a absorção dos diferentes nutrientes contidos em cada um aumente substancialmente, ao 

evitar a competição pela absorção. Não obstante esta vantagem, implica mais de uma 

toma por dia, o que para algumas mulheres poderá constituir um fator negativo em 

relação aos restantes suplementos, que apenas envolvem uma toma diária.  

Todas as embalagens dos suplementos apresentados contêm a quantidade 

necessária para um mês. 

No que concerne o preço destes suplementos, o facto de serem produtos de 

venda livre cujo preço de venda ao público não está previamente estabelecido dificulta a 

sua comparação, já que pode variar entre as diversas farmácias de oficina. Contudo, 

através de uma consulta dos preços em vigor na data de realização deste trabalho foi 

possível concluir que o custo dos suplementos apresentados para a fase de gravidez 

apresentam um desvio padrão pequeno, nomeadamente de 3,3€. Este é sem dúvida um 

fator que poderá influenciar a escolha do médico, por intervenção do utente. 

Não obstante estarem designadas para a fase de gravidez, é possível que estes 

suplementos possam ser também dados na fase pré-concecional e pós parto, desde que 

devidamente recomendados e supervisionados por profissionais de saúde competentes. 

Tendo em conta todos os parâmetros analisados, é possível assinalar que o 

suplemento Pregnacare® apresenta frequentemente dosagens superiores à DDR para 

muitos parâmetros cuja UL não está especificada. Como tal, deverá ser usado com 

precaução, especialmente em casos de insuficiência nutricional elevada. Já no que 

concerne o Magnesium-B® é possível inferir que não é um suplemento completo para a 
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fase de gravidez, ficando muito aquém das necessidades mais importantes durante esta 

fase, devendo ser utilizado apenas em casos de insuficiência de magnésio e vitamina 

B12. Quer este suplemento, quer o Novalac Materna® apresentam em diversos 

parâmetros dosagens muito inferiores às DDR, o que significa que necessitam de uma 

alimentação variada e específica que colmate as necessidades que o suplemento não 

satisfaz. 

Desta forma, é possível concluir, excluindo quaisquer fatores económicos, que os 

suplementos que oferecem melhores vantagens são o Centrum Materna® e o Animativ 

Materna®. Pelo facto de conter também ácidos gordos ómega 3 (numa forma 

farmacêutica distinta da das vitaminas e minerais, favorecendo como tal a absorção) o 

Animativ Materna® aparenta ser o suplemento mais vantajoso durante a gravidez. 

Em relação aos suplementos destinados exclusivamente à fase de preconceção, 

apenas é apresentado o suplemento Natalben Preconcetivo®, o qual apresenta os 

nutrientes mais importantes para garantir um correto desenvolvimento do embrião com 

100% da DDR ou o dobro, no caso do ácido fólico. 

Os restantes suplementos mencionados podem ser utilizados isoladamente ou 

como complemento de outros antes ou durante a gravidez. O Ovusitol® supre as 

necessidades de ácido fólico e inositol. Este último é uma vitamina do complexo B que 

modula a produção do citoesqueleto, controla a concentração intracelular de cálcio, a 

atividade da insulina e reduz os níveis de colesterol no sangue. O Folicil® apenas contém 

ácido fólico e destina-se a carências elevadas deste nutriente. Já o Magnesium-Ok® 

pode ser usado como complemento de outro, como o Matervita®, por exemplo, que 

apresenta uma baixa dosagem de magnésio.  

Salvo exceções em que não possa ser utilizado, o leite materno constitui a única 

fonte de nutrientes para o recém-nascido, pelo que é de extrema importância que 

também nesta fase a mãe não sofra de insuficiência nutricionais, de modo a conseguir 

suprir quer as necessidades do bebé, quer as suas. 

Dada a falta de informação disponível sobre a composição de outros suplementos 

destinados ao período de lactação, será apresentado apenas um produto, o Natalben 

Lactação®. Neste verifica-se a existência de 100% da DDR de todos os nutrientes, 

exceto para o selénio e o cálcio (para os quais a alimentação supre as necessidades), 

apresentando também um reforço na quantidade de iodo superior à DDR. As principais 

diferenças decorrem da presença de taurina, um aminácido não essencial que atua no 

desenvolvimento do sistema nervoso central, na formação do sistema visual e auditivo e 

promove o crescimento corpóreo normal. Apresenta também atividade antioxidante e 

estabilizadora da membrana celular. Segundo a bibliografia consultada a suplementação 

com taurina não é essencial, uma vez que o organismo materno armazena a quantidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colesterol
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necessária a suprir as necessidades do recém-nascido enquanto este não é capaz de 

sintetizar o aminoácido. Desta forma ficará ao critério do clínico averiguar a necessidade 

de optar por um suplemento específico desta fase ou prolongar o período de ingestão 

daquele utilizado durante a gravidez. 

 

Anexo 33 

 

 

Figura 29 Boletim de Registo de resultados bioquímicos e fisiológicos 
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Anexo 34 
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Figura 30 Folheto sobre Estilo de Vida Saudável para Rastreio Cardiovascular a realizar em Setembro 
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Anexo 35 

 

Tabela 11 Definições 

Nome Definição 

Medicamentos 

de referência 

“medicamentos que foram autorizados com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios 

farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos” [39] 

 

Medicamentos 

genéricos 

“medicamentos que apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”[39] 

 

Medicamentos 

homeopáticos 

“medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo 

com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios ativos” [39] 

 

Medicamentos 

imunológicos 

“vacinas, toxinas e soros, incluindo, nomeadamente, qualquer produto administrado para produzir uma imunidade 

ativa ou passiva específica, bem como qualquer produto destinado a diagnosticar, induzir ou reduzir uma 

hipersensibilidade específica na resposta imunológica a um agente alergénio” [39] 

 

Produtos 

cosméticos 

“qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 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” [45] 
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Produtos de 

alimentação 

especial 

“géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados 

com a indicação de que correspondem a esse objetivo” [46] 

 

Suplementos 

alimentares 

“géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, (…), que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida” [47] 

 

Produtos 

fitoterapêuticos 

“medicamentos que tenham 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” [39] 

 

Medicamentos 

de uso 

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” [48] 

 

Dispositivos 

médicos 

“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: 

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma  lesão ou de uma deficiência; 
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iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

iv) Controlo da conceção” [44] 

 

Preparados 

oficinais 

“medicamentos preparados segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, 

numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço” [39, 49] 

 

Fórmulas 

magistrais 

“medicamentos preparados numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita 

médica e destinado a um doente determinado” [39, 49] 
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Anexo 36 
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Figura 31 Ficha de Preparação da Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% 
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Anexo 37 
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 Figura 32 Ficha de Preparação de uma Solução Aquosa de Ácido Bórico à Saturação 
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Resumo 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, na atividade profissional de Farmácia Hospitalar. O referido estágio 

decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de São João. 

A escolha desta instituição para local de estágio deveu-se ao facto de o Centro Hospitalar de 

São João constituir um hospital de referência em Portugal sendo que, devido à sua diversidade de 

competências, tem necessidade de apostar continuamente no desenvolvimento dos seus serviços, 

destacando-se neste caso os Serviços Farmacêuticos. 

Desta forma, completar a formação universitária num hospital que possui um dos 

departamentos de Farmácia Hospitalar melhor estruturados e diversificados do país permitiu entrar 

em contacto com todas as facetas que os Serviços Farmacêuticos podem assumir, bem como 

adquirir conhecimentos e experiência em cada uma delas. 

O período de estágio compreendeu-se entre o dia 2 de Janeiro e o dia 28 de Fevereiro. 

O presente relatório tem como objetivo esclarecer o modo de funcionamento do Centro 

Hospitalar de São João ao nível da gestão, estrutura e funcionamento das diferentes áreas que 

compõem os Serviços Farmacêuticos. Pretende-se também indicar todas as tarefas e atividades 

executadas ao longo do estágio, assim como refletir sobre a sua importância na formação pessoal e 

profissional.  
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1. Apresentação do local de estágio 
 

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ), inaugurado a 24 de Junho de 1959, constitui o maior 

hospital da região Norte e o segundo maior do país. Localizado na cidade do Porto, a sua área de 

referência inclui as freguesias de Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar, bem como os concelhos 

da Maia e Valongo, abrangendo uma população de cerca de 3,7 milhões de pessoas. Atua também 

como centro de referência para os distritos do Porto (exceto concelho de Baião, Amarante e Marco 

de Canaveses), Braga e Viana do Castelo. O CHSJ constitui um hospital universitário, sendo que a 

Faculdade de Medicina do Porto ocupa o mesmo edifício e possui um protocolo de colaboração e 

partilha de conhecimento e experiência. 

A 31 de Dezembro de 2005, o CHSJ passou a Entidade Pública Empresarial e iniciou um 

processo de reorganização interna e investimento em melhores condições para os seus doentes. Em 

2011 o Hospital de Nossa Senhora da Conceição, de Valongo, foi fundido ao Hospital de São João, 

formando assim o CHSJ. Consequentemente foi necessária uma reestruturação, da qual se destaca, 

por estar no âmbito deste estágio, a centralização dos Serviços Farmacêuticos (SF) na Unidade 

Hospitalar do Porto, em oposição à sua existência quer nesta unidade, quer na Unidade de Valongo.   

Como visão, o CHSJ almeja ser visto como uma referência a nível nacional e internacional na 

prestação de cuidados de saúde, empenhando-se na satisfação do seu público e comprometendo-se 

com um crescimento sustentável, diferenciação e sentido de mudança [1]. A missão desta 

instituição é a prestação de cuidados de saúde envoltos no maior nível de rigor, competência e 

excelência, apostando numa contínua formação e motivação dos profissionais que emprega. Tudo 

isto não seria possível sem uma base sólida de valores e princípios. Assim, as atividades no CHSJ 

baseiam-se nos valores de competência, humanismo, rigor, paixão, união, solidariedade, 

transparência e ambição e têm como princípios a centralização no doente e na comunidade, a 

procura de práticas ecologicamente sustentáveis e o respeito pela dignidade e a ética [1]. 

 

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 
 

Farmácia Hospitalar consiste no “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 científica e de ensino 

que lhes couber”. [2] Os SF Hospitalares são departamentos com autonomia técnica e científica, 

sujeitos à orientação dos Órgãos de Administração do hospital [3], que asseguram a qualidade, 

eficácia e segurança da terapêutica através da promoção do uso racional do medicamento, 

investigação científica e ensino. 
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As principais funções do Farmacêutico Hospitalar (FH) são a seleção e aquisição de 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; o aprovisionamento, 

armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como os medicamentos autorizados necessários ou complementares à 

realização dos ensaios clínicos; a produção de medicamentos; a análise de matérias-primas e 

produtos acabados; a distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; a participação em 

Comissões Técnicas; Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância; a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; a colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos e na prescrição de 

Nutrição Parentérica e sua preparação; a participação em Ensaios Clínicos; a Informação de 

Medicamentos e o desenvolvimento de ações de formação [3]. 

Os SF do CHSJ são descentralizados, ou seja, diferentes unidades situam-se em zonas distintas, 

permitindo maior proximidade com os doentes aos quais cada unidade presta apoio, como é o 

exemplo da Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos que se situa ao lado do Hospital de 

Dia de Quimioterapia. 

Quanto aos recursos humanos, os SF são constituídos por profissionais qualificados que incluem 

o Diretor de Serviço, FHs, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais 

(AO) e Administrativos. A coordenação e profissionalismo de todos os intervenientes garantem a 

qualidade dos serviços de saúde prestados. 

Os SF do CHSJ participam com outros profissionais de saúde em diversas Comissões Técnicas 

com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Desta forma possuem 

representantes na Unidade de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos 

(UPCIRA), Comissão de Ética para a Saúde (CES) e Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

A UPCIRA do CHSJ tem como funções definir, implantar e monitorizar um sistema de 

vigilância epidemiológica no hospital com recomendações e normas que permitam a prevenção e o 

controlo de infeções, nomeadamente na conduta dos profissionais de saúde. Para tal, estabelece 

orientações técnico-normativas a implementar na prescrição de antimicrobianos, emitindo 

recomendações relativamente à utilização de antibióticos, antisséticos e desinfetantes no CHSJ. 

A CES do CHSJ zela pela salvaguarda de padrões éticos, de dignidade e de integridade, a partir 

da avaliação de questões éticas, como a apreciação de prescrições de medicamentos off-label ou a 

autorização de estudos que envolvam a participação de doentes ou o uso dos seus dados.  

As funções da CFT englobam a execução de adendas ou exclusões ao Formulário Hospitalar 

Nacional do Medicamento, bem como a garantia do seu cumprimento. Adicionalmente elaboram 

uma lista de medicamentos de urgência, analisam os custos da terapêutica em cada serviço e 

promovem a utilização racional do medicamento [4]. 

O estágio nos SF do CHSJ iniciou com uma visita guiada pela orientadora aos SF, de modo a 

gerar uma familiarização com o espaço físico e permitir a consciência de que o estágio 

proporcionaria a aproximação do estagiário à atividade farmacêutica. Ao longo do estágio foi 
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possível permanecer em cada setor de atividade dos SF o tempo suficiente para observar e 

apreender a sua logística e executar as tarefas propostas (Anexo 1), sendo o tempo de permanência 

diretamente proporcional ao papel do farmacêutico na respetiva área.  

Algumas tarefas executadas foram comuns a todos os setores dos SF, nomeadamente a leitura 

dos manuais, o estudo de legislação associada e pesquisa e estudo de bibliografia dirigida ao FH, 

quer para complementar ou adquirir conhecimentos necessários à execução de tarefas práticas e 

teóricas, quer como pura curiosidade e interesse pessoal de forma a aumentar espontaneamente a 

formação e conhecimento teórico. 

Fatores essenciais em todos os setores dos SF englobam a correta formação de todos os 

profissionais envolvidos de modo a executar corretamente as tarefas pretendidas e assegurar a 

segurança e qualidade dos medicamentos e dos doentes, a hierarquização de tarefas e boa gestão de 

tempo e a interação e comunicação entre serviços e profissionais, de forma diminuir erros e 

melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados. 

 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos  
 

A Unidade de Gestão (UG) dos SF é fundamental para o bom funcionamento do CHSJ, uma vez 

que os custos que acarreta são uma das parcelas mais significativas do orçamento do hospital, 

sendo por isso essencial uma organização e gestão estruturadas. A UG tem como objetivo a 

obtenção e manutenção do número de medicamentos e produtos farmacêuticos necessários para 

garantir a todos os doentes o acesso a tratamento, sem atrasos, nem ruturas e sem que haja um nível 

excedente que aumente os custos de armazenamento, oportunidade e obsolescência, atendendo 

sempre à relação custo/benefício, que é avaliada do ponto de vista económico e farmacológico. 

É da responsabilidade do FH tudo o que ao medicamento concerne, desde a sua seleção e 

aquisição até ao armazenamento e dispensa, pelo que o seu contributo na UG é imprescindível. De 

modo a auxiliar a gestão do ponto de vista económico, o FH segue uma análise ABC, que lhe 

permite focar a atenção nos medicamentos que possuam um impacto financeiro elevado e cujo 

controlo de stock deverá ser mais rígido. De modo a permitir uma gestão racional, otimizada e em 

tempo real, os SF do CHSJ beneficiam de um sistema informático, o Sistema de Gestão Integrada 

do Circuito do Medicamento (SGICM), que lhes permite obter informações atualizadas sobre o 

stock de todos os armazéns, bem como de prescrições médicas realizadas via informática. 

A seleção de medicamentos passa pela avaliação da evidência científica de parâmetros como a 

qualidade, segurança, eficácia, custo económico e quantidade necessária para satisfazer as 

necessidades. Além destes, e de modo a uniformizar as terapêuticas instituídas nos hospitais de 

todo o país, foi instituído o Despacho n.º 13885/2004, de 25 de Junho [5], onde se tornou 
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obrigatório que, para um medicamento ser introduzido no hospital, este deve estar incorporado no 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), que consiste numa listagem de opções 

terapêuticas segundo a sua classe farmacoterapêutica. No entanto, não existe a obrigatoriedade de 

um hospital possuir todos os fármacos do FHNM, podendo avaliar qual a melhor opção terapêutica, 

tendo em conta os custos da aquisição dos medicamentos e as patologias mais frequentes.  

Embora a utilização do FHNM seja obrigatória nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), a CFT do hospital pode elaborar uma adenda com opções terapêuticas não contidas no 

FHNM, caso o benefício económico e farmacológico seja pertinente. O conjunto de todas as 

seleções, adições e exclusões compreende o Formulário do Medicamento do CHSJ, não sendo, 

porém, imposto que o hospital contenha em existência todos os medicamentos e produtos lá 

incluídos, adquirindo-os apenas quando necessário. Na aquisição de bens e serviços, o CHSJ acede 

ao portal dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, onde pode encontrar o Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde que possui todos os produtos (medicamentos ou não) 

necessários ao funcionamento de um hospital. Este catálogo apresenta como vantagem a reunião de 

uma vasta informação sobre fornecedores e as suas condições, apresentando, contudo, limitações 

como a ausência de disponibilidade de medicamentos órfãos que são regidos por portaria própria. 

A primeira fase da aquisição de produtos recai na escolha do fornecedor. Dado que o CHSJ 

pertence ao SNS, as aquisições devem reger-se pelo Código dos Contratos Públicos, que tem por 

mote a garantia de eficiência, transparência, equidade e rigor na gestão da despesa pública. Existem 

diversas modalidades pelas quais os medicamentos podem ser adquiridos, que divergem nas 

exigências e circuitos, contudo será apenas dado destaque aos concursos públicos, ao ajuste direto e 

à importação. Um concurso público consiste num concurso nacional a pedido do serviço de 

aprovisionamento do hospital. Após a apresentação de propostas, são apresentados os fornecedores 

com as melhores propostas para decisão de encomenda pelo Concelho de Administração (CA). 

Num ajuste direto, a aquisição é efetuada diretamente a um determinado fornecedor em condições 

acertadas entre as partes interessadas, sendo mais comum na aquisição de produtos exclusivos.  

Para a aquisição de medicamentos ou produtos farmacêuticos que não possuam Autorização de 

Introdução de Mercado (AIM) em Portugal é necessária a sua importação, sendo obrigatória a 

obtenção de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) (Anexo 2) aprovada pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, INFARMED, I.P [6]. 

O hospital deve apresentar anualmente um pedido único de AUE por medicamento, para vigorar 

no ano seguinte, ou efetuar um pedido de AUE para um doente específico. Para que se efetive o 

pedido de AUE, é necessária autorização favorável da CFT e Direção Clínica (DC). A autorização 

apenas será concedida para medicamentos com vantagens clínicas documentadas (presente no 

FHNM ou com AIM em países da União Europeia) ou que tenham provas preliminares dessas 

vantagens. Adicionalmente, não deverão existir medicamentos essencialmente similares aprovados 

em Portugal e o medicamento deve destinar-se a resolver problemas sem terapêutica alternativa 
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comprovada [7]. Independentemente da modalidade de aquisição escolhida é essencial ter em conta 

alguns aspetos na seleção dos fornecedores como, por exemplo, a importância da individualização 

do medicamento, dado que os laboratórios podem dispor da mesma forma farmacêutica mas apenas 

um deles apresentar embalagens que permitam distribuição em dose unitária, o que permite 

economizar na unidade de reembalagem. 

Cada medicamento possui uma ficha técnica de produto no SGICM, sendo codificado segundo 

o Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM), código este atribuído pelo INFARMED a 

todos os medicamentos com AIM ou AUE e que possibilita aos hospitais acederem 

automaticamente a informações relevantes para a prática da farmácia hospitalar [8].O código do 

medicamento é atribuído pela respetiva Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem, 

forma farmacêutica e via de administração, sendo registado o seu lote e prazo de validade para 

monitorização, o armazém em que se localiza, bem como os dados relativos aos circuitos a que o 

medicamento pertence. Ao mesmo CHNM podem corresponder vários nomes comerciais, o que 

representa uma vantagem. 

O SGICM possibilita uma atualização das existências em tempo real permitindo que, quando o 

valor das mesmas é inferior do ponto de encomenda, seja gerado automaticamente um pedido de 

reposição. O ponto de encomenda é o indicador de gestão utilizado no CHSJ e consiste no stock 

que satisfaz o consumo previsível para 15 dias. Diariamente, o administrativo faz a análise da lista 

de reposição gerada, de forma a identificar os produtos que é necessário comprar. Após confirmada 

e aprovada a lista pelo FH, a UG emite um pedido de compra ao serviço de aprovisionamento que, 

após análise dos aspetos financeiros e condições de entrega, emite uma nota de encomenda. 

Na receção das encomendas é de extrema importância confirmar se o rececionado coincide com 

o pedido realizado e avaliar a qualidade dos produtos quanto à sua integridade, data de validade, 

documentação requerida, entre outros. Conferidos estes aspetos, elabora-se o registo informático 

para o controlo de existências e procede-se ao armazenamento nos respetivos armazéns, por grupo 

terapêutico, ordem alfabética de DCI, segundo a máxima “First Expire, First Out” (FEFO) e tendo 

em conta as necessidades especiais de conservação. 

Neste setor tive a oportunidade de observação a execução da lista de medicamentos a solicitar 

ao serviço de aprovisionamento, bem como receber a explicação da organização e do 

funcionamento do serviço. 

 

4. Dispensa e distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e 

produtos farmacêuticos 
 

A dispensa de um medicamento não é apenas um ato físico, constitui antes uma atividade que 

implica um sólido conhecimento e desempenho profissional [9]. Desta forma, o FH adquire 

especial destaque, pois é sobre ele que recai a responsabilidade do uso racional do medicamento, a 
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qual é transposta sob a forma de validação das prescrições. A tarefa de validação constitui, 

portanto, a segunda área de intervenção do FH, estando a ele imputada a função de verificar e 

identificar situações de tratamento inadequado ao doente como dose incorreta, duplicação de 

fármacos, interações farmacológicas, reações adversas, contraindicações, entre outros [9]. 

Atualmente, o sistema de distribuição de medicamentos no CHSJ efetua-se com a intervenção 

prévia ou posterior do FH. Idealmente, a intervenção prévia seria exclusiva, pois consiste na única 

possibilidade que contribui totalmente para a diminuição de erros, reações adversas e interações. 

Adicionalmente, a distribuição e dispensa de medicamentos estão também condicionadas pelo 

método através do qual são elaboradas as prescrições, dependendo se são executadas 

eletronicamente, utilizando o SGICM, ou se é usado o formato de papel. 

 

4.1. Sem prescrição eletrónica 

 

4.1.1. Clássica ou tradicional 

 

O sistema de distribuição pela via tradicional destina-se aos serviços onde a urgência e a 

variabilidade dos tratamentos impossibilita a implementação do sistema de distribuição individual 

diária. Na via tradicional, a distribuição não é realizada por doente, mas sim por serviço, sendo que 

o FH não tem acesso às prescrições antes da administração dos medicamentos, estando limitado ao 

acesso informático dos pedidos de reposição de stock. Ocorre então somente uma validação 

posterior desta mesma lista, o que constitui a principal limitação deste sistema de distribuição. 

  

4.1.1.1. Reposição de stock por níveis 

 

A distribuição tradicional de medicamentos por reposição de stock por níveis (ou stock 

nivelado) pressupõe a existência de um stock mínimo e máximo previamente acordado entre FH, 

Chefe de Serviço e Enfermeiro Chefe de cada serviço, baseado nas necessidades e consumos 

habituais, evitando a rutura, mas também impedindo a acumulação de medicamentos e outros 

materiais como desinfetantes e antissépticos.  

Este tipo de distribuição é ideal nos serviços com doentes instáveis (como o bloco operatório 

ou os cuidados intensivos) pois é vantajosa a existência de stock que permita a administração de 

uma primeira dose de um fármaco, pois existem constantes alterações de prescrições. 

Periodicamente, o enfermeiro responsável verifica o stock existente e elabora o pedido 

informático de reposição, o qual é validado pelos SF e entregue por um TDT. 

Os armários de urgência, bem como os carros de emergência são repostos segundo este 

procedimento. Os primeiros apresentam reposição semanal, tal como os antisséticos ou os 
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injetáveis de grande volume. Embora estejam sujeitos a uma reposição por níveis, os armários de 

urgência são preparados no serviço de dose unitária por conterem medicamentos em dose 

individual e unitária. Quanto aos carros de emergência, por estarem selados e serem apenas usados 

nos casos mais urgentes, necessitam de reposição imediata. 

 

4.1.1.2. Requisição individualizada 

 

Este tipo de distribuição personalizada destina-se à dispensa de medicamentos sujeitos a 

circuitos especiais e a doentes pertencentes aos serviços com distribuição clássica. Os 

medicamentos abrangidos por este sistema podem ser anti-infeciosos, citotóxicos, 

imunomodeladores, medicamentos extra-formulário, entre outros. Posteriormente serão analisados 

ao pormenor exemplos deste tipo de distribuição. 

 

4.2. Com prescrição eletrónica 

 

4.2.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

O sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) abrange, como o nome 

indica, a disponibilização de medicamentos em dose individualizada e em dose unitária. A primeira 

consiste na quantidade de medicamento que se encontra numa embalagem individual, devidamente 

identificada com informações como DCI, dosagem e prazo de validade, enquanto a dose unitária 

corresponde à dose de medicamento prescrita para um doente específico, a ser administrada de uma 

só vez, a determinada hora [9], [10]. A utilização deste sistema de distribuição tornou-se 

obrigatória por imposição legal. [11] 

De enaltecer é o facto de a DIDDU ser o processo que melhor representa o sistema de 

distribuição com intervenção prévia do FH [9], pois a dispensa de medicamentos é apenas 

autorizada após a validação das prescrições. Seguidamente o TDT imprime o mapa terapêutico de 

cada serviço e prepara as malas com os medicamentos que cada doente necessita para satisfazer as 

necessidades de 24h, exceto ao sábado, em que a malas são preparadas para 48h. A todos os 

serviços que seguem este modelo de distribuição é atribuído um horário de entrega diária, sendo 

estas entregues pelos AO. Antes da entrega é retirado o mapa de distribuição de alteradas por 

doente que contém as alterações nas prescrições desde a impressão do mapa terapêutico inicial. 

Desta forma, o conteúdo das malas é atualizado, diminuindo o tempo gasto em revertências. 

Naturalmente, a DIDDU não satisfaz as necessidades de todos serviços, como por exemplo os 

cuidados intensivos, devido à efemeridade e diversidade das necessidades inerentes a este serviço. 
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Não obstante, conferem sustentabilidade a serviços como o Internamento, onde o tempo de 

permanência dos doentes é superior e o plano terapêutico possui um caráter continuado. 

A operação de individualização necessária a este sistema de distribuição pode ser realizada 

manualmente, ou com recurso a métodos semiautomáticos de reembalagem como o Fast 

Dispensing System (FDS) e a Grifols (página 29). Quanto ao modo de armazenamento, os 

medicamentos individualizados podem estar contidos em gavetas presentes ao longo do armazém 

central, organizados por ordem alfabética de DCI, ou no interior de sistemas de armazenamento 

automatizado, como o Kardex® e o Kardex® de Frio. 

A automatização é uma mais-valia em todos os circuitos que exijam trabalhos repetitivos, 

movimentos precisos e grande concentração, uma vez que permitem reduzir o número de erros na 

preparação de medicação e o tempo necessário para a tarefa, aumentar o acesso ao medicamento, a 

segurança e o bem-estar do pessoal. Incrementa sobretudo a produtividade, a exatidão e o controlo 

da utilização dos medicamentos, culminando na melhoria na assistência ao doente [9].  

O Kardex® (Anexo 3) constitui um equipamento de armazenamento rotativo vertical ligado a 

um sistema informático. A automatização permite saber em qual gaveta está presente cada 

medicamento e a informatização, diga-se, a interligação com o sistema de prescrições, possibilita a 

elaboração automática de uma lista por serviço onde são agrupados por medicamento os diferentes 

doentes que dele necessitam, bem como o número de doses individualizadas para cada um. O 

Kardex® Frio destina-se, naturalmente, aos medicamentos cujas características preconizam um 

acondicionamento a baixas temperaturas (2-8ºC). 

Em suma, a DIDDU traz vantagens como maior segurança para o doente (pois possibilita o 

seguimento farmacoterapêutico), menor número de erros, melhor gestão da distribuição e a garantia 

do cumprimento da prescrição médica, bem como potencia o papel do FH na equipa [9]. 

As tarefas inerentes a este tipo de distribuição incluíram a preparação das malas de cada 

serviço (através de listagem por medicamento e por doente) com medicamentos do Kardex, da 

reembalagem e das gavetas de especialidades, a análise da lista de alteradas e correção das malas e 

a execução de devoluções informáticas. 

 

4.2.2. Reposição de stock por níveis-Pyxis MedStation® 

 

Além dos sistemas de distribuição semiautomáticos já referidos, existe também outro tipo de 

armazém avançado, o Pyxis MedStation® (Anexo 4). Este consiste num armário de 

armazenamento e dispensa de medicamentos, com acesso controlado, gerido por uma consola 

central localizada nos SF e dirigido aos serviços nos quais a DIDDU não é o sistema ideal para 

satisfazer as necessidades, como é o caso das unidades de Cuidados Intermédios e Intensivos. 

Este sistema é constituído por gavetas com diferentes níveis de segurança, colunas (para 

medicamentos de grande volume) e um frigorífico. As gavetas de menor nível de segurança 
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permitem o acesso a vários medicamentos, que se encontram em diferentes divisórias, contendo 

cada uma, várias unidades. As de nível intermédio possibilitam o acesso a uma só divisória, com 

várias unidades do medicamento no seu interior. As de maior segurança, reservadas a 

estupefacientes e psicotrópicos, são constituídas por divisórias onde são colocadas doses unitárias, 

sendo que apenas é acessível o número de divisórias que corresponde à dose prescrita. 

O stock é estabelecido pelo FH, tendo em conta as necessidades e a análise das médias de 

consumo do serviço. Diariamente, é gerada automaticamente a lista de reposição do stock em cada 

armazém avançado, tendo em conta o stock mínimo, o máximo e a quantidade a ser reposta. 

Para aceder ao armazém avançado Pyxis MedStation® é necessário introduzir o código 

mecanográfico do utilizador, bem como a sua impressão digital, o que permite identificar os 

profissionais que executaram cada tarefa e, deste modo, rastrear e atribuir responsabilidades 

quando necessário. Além disso, para retirar algum medicamento, é necessário selecionar 

primeiramente o doente ao qual será administrado, permitindo assim atribuir o consumo do 

medicamento a determinado doente e serviço, de acordo com a prescrição médica. Todas as opções 

realizadas, quer de retirada de medicação (pelos enfermeiros), devolução (enfermeiro ou FH) ou 

reposição de stock (TDT) são registadas informaticamente. 

Algumas das vantagens deste sistema semiautomático são a diminuição do número de 

medicamentos em stock nos serviços, o aumento do controlo dos medicamentos e permitir a 

atribuição do consumo de um medicamento a determinado doente. 

Neste âmbito foi possível preparar os medicamentos a repor nos serviços, segundo a listagem, 

bem como executar a reposição propriamente dita no equipamento. 

 

4.3. Circuitos especiais 

 

Existem algumas classes de fármacos que, devido às suas características, exigem um controlo 

especial por parte dos SF no processo de dispensa (Anexo 5). São disto exemplos os circuitos dos 

hemoderivados, dos estupefacientes e dos psicotrópicos. 

 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 
 

Estando estas substâncias, por vezes, associadas a atos ilícitos como tráfico e consumo de 

drogas, o processo de requisição, dispensa e distribuição de fármacos pertencentes à classe de 

estupefacientes e de psicotrópicos obedece a um circuito especial imposto legalmente [12], [13]. 

Como tal, é obrigatório o preenchimento de um impresso especial de requisição para as substâncias 

especificadas, denominado Anexo X-Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 

(INCM) (Anexo 6). Adicionalmente, de modo a existir um maior controlo interno no hospital, há a 
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necessidade de um registo das saídas diárias deste tipo de fármacos por serviço, bem como das 

requisições de metadona. Nestas últimas, o CHSJ atua em associação com o Centro de 

Atendimento ao Toxicodependente (CAT), devendo as prescrições efetuadas pelos médicos do 

hospital estar em conformidade com as do CAT. 

Trata-se de um circuito fechado, cuja distribuição pode ocorrer por reposição de stock por 

níveis, ou por distribuição personalizada. No processo de validação, que ocorre posteriormente à 

administração, o FH deve ter em conta se o impresso contém os seguintes parâmetros preenchidos 

corretamente: identificação do serviço que solicita (nome ou código do serviço), a existência de 

apenas um fármaco em cada requisição (identificado por DCI e com a respetiva dosagem, forma 

farmacêutica e código informático), a identificação do(s) doente(s) (com nome e número da cama), 

a quantidade por toma, a rúbrica do enfermeiro que administrou, a data de administração e a 

assinatura do Diretor de Serviço (nome e número mecanográfico). Após confirmação destes 

parâmetros, o FH preenche a quantidade a dispensar que, em caso de suspeita de adulteração da 

requisição, pode ser inferior à requerida e procede ao débito informático do produto, por serviço, 

ou por doente no caso de requisição de material transdérmico ou metadona. A cada requisição é 

atribuído um número sequencial mensal, sendo que para as requisições de metadona é também 

atribuído um número sequencial anual. As guias de distribuição e requisições são entregues a um 

TDT para reunião dos medicamentos, que devem ser identificados por etiqueta que alerta para a 

classe. Seguidamente o FH confere a tarefa realizada pelo TDT e os AO entregam ao enfermeiro 

responsável de cada serviço. O Anexo 6 representa um impresso auto-copiativo, cuja cópia 

permanece no serviço onde os medicamentos foram entregues e o original regressa aos SF, onde 

será arquivado, devendo permanecer por um período mínimo de cinco anos. 

No CHSJ, os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se armazenados num cofre, 

organizados por ordem alfabética de DCI (e de acordo com o modelo FEFO), sendo que é realizada 

uma contagem diária do que foi movimentado e, mensalmente é efetuada uma contagem da 

totalidade do conteúdo do cofre. 

Neste serviço as tarefas realizadas incluíram a introdução informática, validação da prescrição 

e preenchimento dos campos necessários do respetivo impresso de requisição; a pesquisa sobre a 

natureza farmacológica do fármaco Zolpidem em comparação com a classe das Benzodiazepinas e 

a análise de prescrições contendo estes fármacos (indicações terapêuticas, dosagens e interações). 

 

4.3.2. Hemoderivados 

 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do sangue ou do plasma humanos, preparados 

à base de componentes de sangue. Incluem a albumina, os concentrados de fatores de coagulação e 

as imunoglobulinas de origem humana [6]. 
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Tendo em conta o risco de natureza biológica de transmissão de doenças infeciosas do sangue, 

os hemoderivados estão sujeitos a regulamentação, que tem por objetivo a fácil rastreabilidade de 

qualquer medicamento pertencente a este grupo, desde a sua produção até à administração. É assim 

possível estabelecer uma linha temporal e sequencial das ações efetuadas com determinado 

derivado do sangue e prevenir ou minimizar as consequências de um lote contaminado.  

Para a requisição de um hemoderivado o médico preenche o modelo nº 1804 da INCM (Anexo 

7) e envia aos SF. [14] Os dados inseridos pelo clínico incluem informação sobre o doente e o 

médico, incluindo a sua assinatura, o hemoderivado pretendido, a dosagem, a frequência, a duração 

do tratamento e o diagnóstico/justificação clínica. A prescrição de imunoglobulinas exige 

autorização prévia da DC. O FH, por sua vez, regista o hemoderivado, a quantidade e lote, o 

fornecedor e o número de certificado de análise do INFARMED. Preenche ainda o número 

sequencial anual de distribuição, o número mecanográfico, a data e assinatura. O modelo é 

constituído por duas vias, via farmácia e via serviço. A primeira permanece nos SF, sendo a 

segunda arquivada no processo do doente. Após o TDT reunir a medicação, o FH confere se o 

derivado do sangue, dosagem e lote estão corretos. Desta forma a dispensa é realizada com 

intervenção prévia do FH exceto no serviço de imuno-hemoterapia, que pode dispor de um stock de 

plasma fresco congelado inativo [14], havendo um reposição por stock nivelado. 

Neste serviço executei a introdução informática, validação da prescrição e preenchimento dos 

campos necessários do impresso de requisição de hemoderivados, bem como a verificação dos 

medicamentos reunidos pelo TDT em relação à identificação do medicamento, lote e validade. 

 

4.3.3. Anti-infeciosos 

 

Os anti-infeciosos constituem um grupo farmacológico importante a nível hospitalar e 

comunitário e dividem-se em antibacterianos, antifúngicos, antiparasitários e antivíricos.  

A iminência da resistência microbiológica, aliada à baixa disponibilidade de novas 

moléculas, exige um uso racional dos anti-infeciosos, tanto do ponto de vista da eficácia como 

farmacoeconómico [15]. Assim sendo, o FH deve estar particularmente atento às prescrições desta 

natureza, disponíveis informaticamente ou, nos serviços que não têm distribuição por dose unitária, 

em formato de papel. Estes últimos seguem uma distribuição personalizada, em que é necessário o 

preenchimento do modelo interno do CHSJ nº271, também denominado “folha de requisição de 

antimicrobianos” (Anexo 8), que é validado pelo farmacêutico após análise da justificação para o 

seu emprego. Este impresso deve conter a patologia para a qual se requisita a dispensa, forma 

farmacêutica, dosagem, via de administração, duração do tratamento, assinatura do médico 

prescritor e seu número mecanográfico e o doente a que se destina. O anti-infecioso é 

posteriormente reunido pelo TDT e cedido ao AO para entrega ao respetivo serviço. 
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Para uma correta validação das prescrições, os farmacêuticos devem reger-se pelas 

diretivas internas do CHSJ, formuladas pela CFT e UPCIRA, através do estudo da flora do hospital 

e dos agentes mais frequentemente associados a resistência à terapêutica [15]. A partir destes 

dados, estabelecem-se as prescrições de uso livre, as de justificação obrigatória e as de uso restrito, 

as quais necessitam obrigatoriamente de autorização da DC e nas quais se incluem anti-infeciosos 

de última geração e de custo elevado [15].  

No sentido de limitar a utilização indiscriminada de anti-infeciosos, a dispensa é feita para 

um período máximo de 24h para o serviço de urgência geral, enquanto os serviços de internamento 

e hospital de dia recebem no máximo para 7 dias, salvo exceções protocoladas ou segundo 

justificação razoável. Os consumos são feitos ao doente, exceto no serviço de urgência. 

Neste âmbito pude realizar a introdução informática, validação da prescrição e 

preenchimento dos campos necessários do respetivo impresso de requisição. 

 

4.4. Dispensa a doentes em regime de Ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório destina-se a doentes que não 

necessitam de internamento e para os quais é possível o tratamento no domicílio ou em visitas 

periódicas ao hospital. Os medicamentos incluídos neste regime são fornecidos gratuitamente pelos 

SF e na sua maioria incluem medicamentos de uso hospitalar exclusivo (por motivos de segurança 

e eficácia, pela via de administração ou por inexistência em farmácias comunitárias) ou incluídos 

em ensaios clínicos ou programas de uso compassivo. No CHSJ, a cedência/administração de 

medicamentos a doentes em ambulatório é realizada pela UFA e Hospitais de dia de ambulatório, 

respetivamente. 

 

4.4.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 

A UFA localiza-se no corredor das Consultas Externas do CHSJ e destina-se somente à 

dispensa gratuita de medicamentos para patologias legisladas [16], sendo que estes apenas podem 

ser cedidos pelos SF hospitalares. Além disso, a UFA dispensa medicamentos que, não estando 

legislados, sejam genericamente autorizados pelo CA. Caso se trate de uma primeira dispensa ou de 

uma alteração na terapêutica de doenças infeciosas, é também necessária aprovação prévia do CA, 

ou casuisticamente, como por exemplo no caso de alguns inícios/alterações terapêuticas prescritos 

pela Consulta de Doenças Infeciosas. 

Esta dispensa possibilita a redução dos custos associados ao internamento e a suscetibilidade 

dos pacientes a infeções nosocomiais, concede fármacos não disponíveis em farmácia comunitária 

e permite a continuidade da terapêutica no domicílio, sem descurar a farmacovigilância. 
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Nesta unidade o FH possui uma enorme importância, já que, além da validação de prescrições, 

tem como função analisar o perfil farmacoterapêutico do doente, de modo a fornecer, numa 

linguagem adequada, toda a informação que garanta o cumprimento do plano terapêutico, analisar e 

incentivar a adesão terapêutica, bem como identificar potenciais problemas relacionados com o 

medicamento. Ao FH cabe ainda assegurar a existência de toda a documentação técnica exigida por 

lei, supervisionar a qualidade dos produtos dispensados (quanto ao correto armazenamento e prazo 

de validade, por exemplo) e realizar a gestão dos produtos exclusivos da UFA. 

A UFA encontra-se dividida em quatro áreas: sala de espera, zona de atendimento, gabinete 

administrativo e zona de armazenamento. Nesta última encontram-se arrumados os medicamentos 

de acordo com o seu grupo farmacoterapêutico e DCI e segundo a ordem FEFO. Para os fármacos 

que necessitam de refrigeração existem frigoríficos devidamente monitorizados. O frigorífico 

destinado ao armazenamento de hormonas do crescimento e de eritropoietinas encontra-se fechado 

a cadeado durante os períodos de encerramento da UFA, sendo o stock de eritropoietinas conferido 

diariamente. A reposição do stock, que segue a distribuição por reposição de stock por níveis, é 

executada duas vezes por semana. Esta área contém ainda um sistema automático de dispensa 

interligado ao SGCIM, o CONSIS®, destinado aos fármacos com maior rotatividade e cujo stock é 

reposto diariamente. Como vantagens deste sistema salientam-se o facto de permitir a maximização 

do espaço, a rentabilização de tempo e a diminuição de erros. Como principais desvantagens 

apontam-se o facto de não contabilizar o stock armazenado e de o número de embalagens nele 

contidas depender do tamanho e formato das mesmas. 

A dispensa de medicamentos é normalmente realizada para 30 dias, salvo se a consulta 

seguinte estiver marcada para data mais próxima, caso em que se dispensa até à data da consulta. 

Tratando-se de injetáveis, o ato de dispensa deve incluir o registo do número de lote e prazo de 

validade na ficha do doente por questões de rastreabilidade e segurança.  

 Os medicamentos com origem na Unidade de Manipulação Clínica (UMC) são também 

dispensados na UFA. De modo a calendarizar as cedências destas preparações, é elaborada uma 

lista semanal dos manipulados dispensados por doente, a qual é enviada para a UMC de modo a 

fazer o agendamento das preparações. 

Durante a permanência neste serviço pude acompanhar o funcionamento do sistema 

informático e do sistema automatizado de dispensa CONSIS® e o atendimento aos doentes, com 

reunião e entrega dos medicamentos prescritos; executar alguns atendimentos a doentes de forma 

individual, estudar folhetos informativos dos medicamentos dispensados (de modo a relembrar ou 

aprender quais as suas indicações, posologia e frequência de administração, para futuramente ser 

possível um aconselhamento informado) e observar um pedido de reposição de stock. 
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4.4.2. Hospital de Dia 

 

O Hospital de Dia é uma área do hospital com grande importância para o tratamento de 

doenças, habitualmente de natureza crónica, que necessitam de administrações e controlo especiais, 

como é o caso de medicamentos de elevado custo, que não permitem a administração no domicílio, 

ou que necessitam de um controlo da adesão à terapêutica. Deste modo, os fármacos são cedidos de 

forma gratuita para garantir um acesso total ao tratamento bem como aumentar a adesão ao mesmo. 

O Hospital de Dia está dividido em diferentes salas de tratamento de acordo com a 

especialidade médica: hematologia, pediatria e polivalente. Neste serviço, a distribuição é 

personalizada e exige prescrição e agendamento dos dias de tratamento. O FH é responsável pelo 

registo do consumo dos medicamentos a usar na data agendada, dois dias antes do dia de 

administração, fazendo-o por doente e não por serviço. No dia anterior ao agendado, o 

administrativo imprime a listagem do agendamento atualizado e informa o FH sobre as alterações. 

O TDT encarrega-se de reunir os medicamentos na véspera do dia de tratamento, sendo a entrega 

da responsabilidade de um AO, às 8h do dia do tratamento. Caso o tratamento não seja realizado os 

medicamentos são devolvidos aos SF com uma nota de serviço elaborada pelo enfermeiro. 

Neste serviço foi possível realizar a introdução informática e validação de prescrições. 

 

5. Preparação e Garantia de Qualidade de Medicamentos 

 

O CHSJ possui todas as ferramentas necessárias à produção de algumas especialidades 

farmacêuticas, surgindo esta atividade da necessidade de uma personalização e individualização da 

terapêutica medicamentosa. Algumas das preparações efetuadas são destinadas a doentes 

específicos, com base na idade, sexo, peso, metabolismo e doença. Noutros casos, devem-se à falta 

de oferta no mercado e à falha de personalização da terapêutica por parte da indústria farmacêutica. 

Também a preparação de medicamentos contendo citotóxicos, o fracionamento e a reembalagem de 

medicamentos a serem dispensados pela DIDDU e pela UFA são realizados nesta unidade. 

 

5.1. Unidade de Manipulação Clínica 

 

A UMC é composta pela unidade de preparação de medicamentos estéreis e pela unidade de 

preparação dos medicamentos não-estéreis.  

Cabe ao FH a realização de todas as operações inerentes à validação farmacêutica, 

manipulação, preparação, controlo de qualidade, armazenamento, conservação e dispensa dos 

medicamentos manipulados (MM).  
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Os serviços que mais beneficiam da produção de MM são os serviços de Pediatria, 

Neonatologia e Oncologia, uma vez que necessitam de personalização da terapêutica, recorrendo ao 

perfil fisiopatológico do doente.  

 

5.1.1. Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis 

 

Um bom estado nutricional é fundamental para a manutenção da homeostasia do organismo, 

possibilitando o bom funcionamento das defesas e uma resposta eficaz à terapêutica. A via entérica 

é a alternativa prioritária de nutrição artificial, desde que o tubo digestivo esteja parcial ou 

totalmente funcional, pois é vantajosa a nível fisiológico, económica e bem tolerada pelos doentes. 

Porém, esta via nem sempre está disponível, pelo que se recorre à nutrição parentérica (Anexo 9). 

A Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis compreende a área da validação, antesala, 

armazém, antecâmara e sala asséptica e é aqui que se produzem, essencialmente, as Misturas 

Nutritivas para Nutrição Parentérica (MNNP) e os colírios. 

As MNNP são produzidas em ambiente estéril controlado, constituindo uma terapêutica 

complexa, usada como suporte nutricional ou no repouso do funcionamento do tubo digestivo. 

Existem diversos tipos de MNNP produzidas nesta unidade (Anexo 10), bem como diferenças na 

sua técnica de preparação (Anexo 11). Na preparação de MNNP deve-se ter em atenção fatores 

como o regime calórico, o período de nutrição, a via de administração (periférica ou central) e o 

tipo de nutrientes. Segundo critérios técnicos, a preparação de MNNP é obrigatoriamente elaborada 

almejando a integridade físico-química e assepsia, cumprindo a dose prescrita. 

Cabe ao FH validar as prescrições, tendo em conta se as quantidades dos nutrientes prescritos 

estão de acordo com os valores protocolados, atendendo também à idade, peso e situação clínica do 

doente. O FH deve comparar a nova prescrição com a anterior, caso exista, verificar a 

compatibilidade e estabilidade entre os componentes prescritos e se a via de administração está de 

acordo com o tipo de NP formulada, assegurando a segurança das preparações. Feito isto, são 

elaborados a ficha técnica de preparação (Anexo 12) e os rótulos (Anexo 13). 

A preparação de MNNP realiza-se na sala asséptica, onde se encontra um farmacêutico e dois 

TDT (sendo um deles o elemento "circulante", visto executar todas as tarefas necessárias no 

exterior da câmara de fluxo laminar (CFL) horizontal). Esta sala contém duas CFL, ambas 

horizontais, e ar filtrado através de filtros HEPA (Hight Efficiency Particulate Air). Desde o 

exterior até à sala assética, as salas têm pressão positiva cada vez maior para que não exista 

contaminação do interior da sala de manipulação. Existe também um transfer que permite a 

passagem do material e do produto acabado para a antesala. Nesta zona efetua-se a preparação e 

esterilização do material necessário para a preparação das bolsas na sala asséptica. É também na 

antesala que se efetua a rotulagem e proteção do produto acabado numa embalagem secundária 
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selada pelo TDT. Quando os lípidos não são estáveis juntamente com os restantes constituintes da 

bolsa, seguem numa seringa rotulada.  

Além das MNNP, esta unidade procede também à preparação de colírios fortificados 

(frequentemente com anti-infeciosos ou imunomodeladores, enzimas de substituição ou outros 

medicamentos estéreis). Para a preparação de enzimas de substituição é necessária a autorização 

prévia da DC. De referir é também a preparação de colírios de soro autólogo, usados como 

substituto lacrimal em doentes submetidos a transplantes da córnea, cuja manipulação implica a 

utilização de uma CFL vertical para proteção do operador. 

As Boas Práticas de Preparação de MM em Farmácia de Oficina e Hospitalar são 

obrigatoriamente cumpridas nas unidades de manipulação do CHSJ, sendo respeitadas normas e 

procedimentos quanto à preparação de MM, instalações e equipamentos, de modo a obter as 

condições ideais e a qualidade pretendida [17] [18]. Os cálculos efetuados para a preparação das 

MNNP e dos rótulos são elaborados com dupla verificação. Também a validade (Anexo 14) e o 

controlo de qualidade (Anexo 15) são áreas da responsabilidade do FH. 

Neste serviço foi possível acompanhar a validação de prescrições eletrónicas, elaborar rótulos 

informaticamente e atribuir de prazos de validade. Adicionalmente pude observar desde a ante-sala 

a preparação de colírios e MNNP além de treinar o manuseamento do material necessário à 

preparação MM no serviço como seringas com e sem sistema luer-lock, agulhas, ampolas de 

plástico e frascos estanques ou não. 

 

5.1.2. Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

 

A unidade de produção de MM não estéreis é fundamental no CHSJ, principalmente nos 

serviços de pediatria e neonatologia, como forma de reformulação de doses e formas farmacêuticas. 

Nela são preparados medicamentos que não necessitam de esterilidade, no entanto, as condições de 

higiene e segurança, segundo as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos, têm que ser 

cumpridas. Incluem-se como formulações frequentes: papéis medicamentosos, suspensões, 

soluções, cápsulas, pomadas, entre outros. A unidade inclui uma área de validação, sala de 

pesagens, zona de armazém com as matérias-primas comumente usadas e zona de preparação. 

O FH tem como dever avaliar as quantidades suficientes de matérias-primas necessárias para a 

preparação dos MM e garantir as suas condições (aquisição e qualidade), desde a receção até ao 

momento da utilização das mesmas. Este avalia as características organoléticas da matéria-prima, a 

rotulagem e o boletim de análise, com ensaios realizados de acordo com a Farmacopeia Portuguesa.  

Após a validação da prescrição, o FH elabora a ficha de preparação (Anexo 16), sendo 

também responsável por validar todas as operações de pesagem e medição de volume, bem como 

analisar a preparação no final, de modo a aprová-la ou não. Importa especificar que o número de 
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lote é definido aquando a criação da ordem de preparação e é atribuído por numeração sequencial 

mensal. Após a preparação do MM, é efetuada a respetiva rotulagem (Anexo 17). 

O planeamento das preparações é agendado, se possível, semanalmente com vista à redução de 

tempo despendido na manipulação, otimização de recursos e disponibilização do MM no momento 

necessário e para o doente certo. Os ensaios de controlo de qualidade são realizados, no caso das 

capsulas de dexametasona, numa empresa certificada externa ao CHSJ. Na unidade apenas são 

verificados os carateres organoléticos e físico-químicos.  

As atividades executadas neste serviço incluíram a preparação de formas farmacêuticas 

líquidas (suspensões) e sólidas (cápsulas) orais, nomeadamente suspensão oral de Ranitidina a 25 

mg/ml, ajustada para conter essência de banana de modo a aumentar a adesão terapêutica, 

suspensão oral de sildenafil 2,5 mg/ml, solução de hipoclorito a 1%, suspensão oral de dapsona 2 

mg/ml e cápsulas de dexametasona. 

 

5.2. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

 

A Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) do CHSJ é uma unidade satélite 

dos SF que se localiza numa área cedida pelo Hospital de Dia de Quimioterapia, tendo ligação 

direta à sala de tratamentos onde os fármacos preparados serão administrados. O local integra duas 

áreas, uma destinada à receção e validação de prescrições e a outra à preparação de medicamentos.  

Tratando-se de uma distribuição personalizada, o FH tem como função a receção das 

prescrições, que idealmente deve ocorrer na véspera do tratamento, para protocolos agendados. 

Nesta fase, o FH valida a prescrição quanto à adequabilidade à patologia, dosagem, via de 

administração e compatibilidade entre fármacos, registando a hora de entrada da prescrição na 

“folha de registo de preparações de citotóxicos (por doente/nº de preparações)”. De denotar é a 

importância de os protocolos de quimioterapia terem como base esquemas reconhecidos 

internacionalmente, sendo que devem sempre adequar-se à patologia, com a dosagem a ser 

calculada a partir da superfície corporal e ajustada em caso de toxicidade, insuficiência renal ou 

hepática e mielossupressão. Seguidamente são elaboradas as ordens de preparação que constituem 

os rótulos do produto final (Anexo 18). Uma vez que os citotóxicos são fármacos potencialmente 

genotóxicos, oncogénicos, mutagénicos e teratogénicos, é fundamental garantir a esterilidade dos 

produtos e proteger o pessoal de contaminações, pelo que é utilizado equipamento de proteção 

individual, como batas reforçadas, luvas de nitrilo, máscara, entre outros. Além disso, são usadas 

seringas luer-lock, de modo a evitar derrames acidentais, bem como sistemas de conexão chemo-

spike, sempre que aplicável. 

A área de produção divide-se em três zonas que diferem no grau de assepsia requerida, bem 

como no papel desempenhado pelo farmacêutico (Anexo 19). 
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Tal como em outras áreas de produção, é imprescindível uma correta e vasta formação dos 

profissionais que integram este serviço, uma vez que deles depende a qualidade das preparações e a 

sua própria segurança. É neste contexto que o domínio da técnica assética e das boas práticas a 

observar na preparação de MM em farmácia hospitalar ganha relevo. Ainda assim, é possível que 

ocorram casos de derramamento de produtos citotóxicos, pelo que os profissionais envolvidos 

devem munir-se de todo o conhecimento necessário à limitação de danos. Tal envolve a recolha, 

limpeza e eliminação corretas do citotóxico, evitando a contaminação do meio ambiente 

circundante e do pessoal presente na unidade. Como medida de precaução, os profissionais de 

saúde são submetidos a processos de monitorização contínua do seu estado de saúde, o qual é 

efetuado pelo Serviço de Saúde Ocupacional. 

Na UCPC foi possível acompanhar a validação de prescrições e visualizar uma apresentação de 

introdução ao estudo da oncobiologia e sobre o modo de estadiamento e respetivo protocolo de 

algumas patologias oncológicas. As atividades englobaram o preenchimento de rótulos/ordens de 

preparação dos medicamentos, a execução de todos os procedimentos inerentes ao guichet nº2, a 

visita à sala de tratamentos, a análise da pré e pós-medicação de um regime terapêutico facultado 

(Anexo 20), bem como a pesquisa de estudo farmacoeconómico sobre a questão: “Poderá a 

pegaspargase ser uma boa opção para substituir a asparaginase?” (Anexo 21). 

 

5.3. Unidade de Reembalagem 

 

Com o objetivo de satisfazer as necessidades da DIDDU e da UFA, torna-se necessária a 

reembalagem de medicamentos sólidos orais, nomeadamente comprimidos, cápsulas e drageias. 

Quando são retirados do blister os medicamentos individualizados são reembalados para 

permitir a sua identificação. Além disso é também executada a reembalagem de medicamentos 

individualizados que ainda estão no blister quando neles não está legível a sua completa 

identificação (DCI, dosagem e data de validade). A reembalagem e rotulagem de medicamentos 

unidose devem assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Para tal, o serviço de 

Reembalagem, com localização contígua à da sala de Dose Unitária (para facilitar a interligação 

entre serviços), serve-se de dois equipamentos semiautomáticos: o FDS
®
 e a Grifols

®
. 

O equipamento FDS
®
 consiste num sistema semiautomático com sistema informático 

acoplado que possibilita a programação prévia de cada operação de reembalagem, incluindo a 

dispensa por serviço e doente e a rotulagem dos medicamentos reembalados. Contém cassetes, cada 

uma parametrizada para uma forma oral sólida de um fármaco de uma dada marca comercial, tendo 

em conta o seu coeficiente de salto, reconhecendo quais os medicamentos que tem armazenados.  

Neste serviço, o equipamento da marca Grifols
®
 destina-se à reembalagem de formas 

farmacêuticas sólidas orais fotossensíveis, às que não se encontram parametrizadas no FDS
®
 e 

àquelas que, existindo indicação no RCM, possam sofrer fracionamento. Neste último caso, o 
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fracionamento é realizado manualmente por um TDT que assegura o cumprimento das Boas 

Práticas de Farmácia. Os dados do fármaco a reembalar são inseridos no sistema informático que 

comunica com o equipamento, de modo a programar o conteúdo dos rótulos, que são impressos 

automaticamente no material de reembalagem. De forma a permitir uma correta identificação, os 

rótulos devem conter o nome do fármaco em DCI, a dosagem, o prazo de validade e o lote de 

fabrico. Adicionalmente, no FDS
®
 os rótulos contêm ainda a identificação do serviço e doente a 

que se destinam, bem como a identificação do hospital e um código de barras interno. 

Em ambos equipamentos, o TDT deve verificar o seu correto funcionamento, bem como a 

existência e registo de não conformidades, como duplicação do fármaco na mesma embalagem ou 

rótulos ilegíveis, por exemplo. O prazo de validade dos fármacos reembalados é atribuído tendo em 

conta se este foi ou não retirado da embalagem primária. Em caso negativo, a validade permanece a 

original, porém caso tenha sido retirado do blister, o prazo atribuído é 25% do tempo restante para 

expirar o prazo de validade do produto original, sendo que este não deverá exceder os 6 meses. 

Em suma, a unidade de Reembalagem permite aos SF disporem de medicamentos na dose 

prescrita, de forma individualizada, reduzindo o tempo de enfermagem dedicado à sua preparação, 

os riscos de contaminação, os erros de administração e permitindo uma maior economia. 

Nesta unidade foram executadas a reembalagem semiautomática de medicamentos sólidos 

orais através do FDS e da reembaladora Grifols, a verificação dos diversos parâmetros que os 

fármacos reembalados devem respeitar, o registo de não conformidades, a remoção dos 

medicamentos da caixa e/ou do blister, o fracionamento de medicamentos, o corte de blisters 

multidose em unidose e a preparação de rótulos no sistema informático. 

 

6. Ensaios Clínicos 
 

A Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do CHSJ segue as regras impostas pela Diretiva 

Europeia 2001/20/EC [19], do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril, que rege a 

aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos (EC) de medicamentos para 

uso humano e a qual foi transposta para a Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto [20]. Segundo esta, um 

EC define-se por “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 

verificar os efeitos clínicos (…) ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais (…) a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. 

Esta lei atribuiu aos SF hospitalares a função de armazenar e ceder os medicamentos 

experimentais, os dispositivos utilizados para a sua administração e os demais medicamentos já 

autorizados que sejam, eventualmente, necessários ou complementares à realização dos ensaios. 

Permitiu ainda a atribuição de responsabilidades aos distintos intervenientes do ensaio, 

determinando as entidades reguladoras e todas as exigências inerentes ao circuito destes fármacos.  
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Atualmente, os EC que decorrem no CHSJ são frequentemente para medicamentos 

antineoplásicos, anti-infeciosos, imunomodeladores e medicamentos com ação a nível do sistema 

nervoso central e cardiovascular, pertencendo a maioria a EC de fase III. 

Para o esclarecimento sobre os intervenientes num EC, a área da unidade e o seu circuito, 

consultar o Anexo 22. 

Nesta unidade, o FH desempenha um papel fulcral na garantia de um armazenamento correto 

dos medicamentos (experimentais, complementares e seus dispositivos), bem como no controlo da 

temperatura e no registo da sua receção (Anexo 23), armazenamento e dispensa. Neste âmbito, o 

FH detém formação específica na área de legislação e das Boas Práticas Clínicas, bem como 

formação dada pelos monitores dos EC, de modo a assegurar o correto cumprimento do protocolo. 

É ainda ao FH que compete ensinar a posologia e prestar esclarecimento aos participantes das 

dúvidas relacionadas com o medicamento experimental, incentivar a sua adesão à terapêutica, 

contabilizar a medicação devolvida, confirmar a adesão dos doentes à terapêutica (nos casos em 

que a adesão seja inferior a 80% ou superior a 120%, o FH deve contactar o promotor), manter o 

dossier do EC devidamente atualizado e colaborar com os monitores nas reuniões em que estes se 

deslocam à UEC para averiguar o cumprimento. 

Em todas as etapas do EC é possível que o CHSJ seja sujeito a inspeções, com ou sem aviso 

prévio, levadas a cabo pelo INFARMED, a entidade competente em Portugal responsável por 

avaliar o cumprimento das Boas Práticas Clínicas ao longo de um EC, pela EMA (entidade 

europeia), pela FDA (entidade americana) ou pelos promotores. Importa referir a intervenção de 

entidades como a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, a Comissão Nacional de Proteção 

de Dados, o INFARMED e o CA do hospital onde o EC vai decorrer, das quais depende a 

aprovação do EC, a garantia da integridade dos dados e a segurança dos participantes no ensaio. 

Uma vez finalizado o EC, os monitores recolhem os medicamentos, usados ou não e fazem o 

encerramento do dossier de registo. Segundo a legislação, os registos devem permanecer na UEC 

pelo menos cinco anos, porém é possível aumentar o tempo de permanência a pedido do promotor. 

Se o investigador considerar que a continuação do tratamento é indispensável e não existirem 

alternativas terapêuticas para um dado participante, o promotor deve disponibilizá-lo gratuitamente 

até à sua introdução no mercado. Neste caso, o medicamento “de uso compassivo” será dispensado 

na UFA, sendo necessário comunicar a situação ao INFARMED [20]. 

Neste serviço realizei a receção de medicamentos experimentais e sua comunicação ao 

promotor por Interactive Voice Responsive System, elaborei os registos associados aos 

procedimentos de receção e dispensa e pude acompanhar monitores em visitas de monitorização. 
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7. Informação sobre o medicamento e outras atividades 
 

Além das atividades mencionadas, os SF do CHSJ facultam outros serviços como Informação 

sobre o medicamento, Farmacovigilância e Farmácia Clínica. 

Quanto ao primeiro tópico os SF providenciam, a nível interno, o esclarecimento de questões 

relacionadas com o medicamento. A título de exemplo, surgem questões sobre compatibilidade ou 

vias de administração alternativas de fármacos. 

No que diz respeito à Farmacovigilância, embora se trate de um papel fundamental do FH, o 

facto de este não ter acesso aos resultados/consequências da terapêutica nos doentes, dificulta a 

implementação desta atividade. Como tal, o serviço de Farmacovigilância cinge-se à notificação à 

Unidade de Farmacovigilância do Norte dos problemas relacionados com os medicamentos, 

reportados por médicos ou enfermeiros. 

A Farmácia Clínica pode ser definida como toda a atividade executada pelo FH e focada no 

doente, através do contato direto com este e com outros profissionais de saúde. Embora esta 

atividade não esteja completamente desenvolvida em todos os serviços, o CHSJ tem vindo, 

gradualmente, a implementá-la, permitindo assim um papel mais interventivo do FH e, 

principalmente, a otimização dos cuidados de saúde prestados aos doentes. É neste contexto que os 

FHs responsáveis pelos diversos serviços clínicos acompanham os médicos nas visitas clínicas, 

possibilitando o conhecimento da história clínica, do diagnóstico e da evolução da patologia dos 

doentes. Em alguns serviços é também possível assistir a reuniões periódicas de aperfeiçoamento, 

onde são discutidos os casos clínicos e cursos de tratamento a instituir. Neste âmbito pude 

acompanhar uma visita médica ao serviço de pneumologia. 

 

Outras atividades realizadas ao longo do estágio incluíram a avaliação da adequabilidade da 

terapêutica prescrita em parâmetros como substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

frequência e horário, via de administração, entre outros, o que permitiu relembrar e adquirir 

competências sobre a farmacoterapia implementada; a análise das prescrições dos serviços de 

internamento de pneumologia, urologia e nefrologia (indicações terapêuticas, dosagens e interações 

entre os fármacos). Foi ainda elaborada uma tabela-resumo da farmacoterapia existente no 

tratamento de patologias respiratórias (Anexo 24), sendo que a pesquisa atentou na comparação das 

dosagens encontradas na bibliografia com as instituídas nas prescrições internas; a análise de uma 

prescrição interna da unidade de transplantados renais (Anexo 25); um folheto informativo sobre 

bombas perfusoras para antibioterapia em domicílio (Anexo 26); a pesquisa das unidades 

internacionais e conversão do colistimetato e da colistina (Anexo 27) e a pesquisa sobre a causa da 

existência de tosse como efeito adverso na terapia com tiotrópio, mas não com glicopirrónio 

(Anexo 28). Adicionalmente foi também possível assistir a palestras com o tema “Doenças 

Pulmonares Difusas” e “Pneumonias intersticiais idiopáticas”. 
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8. Conclusão 
 

A farmácia hospitalar é uma área do hospital que gere todo o medicamento e a forma como este 

é cedido ao doente. Representa um dos serviços em que a despesa é das mais elevadas, exigindo 

uma organização, controlo e qualidade que permitam o maior custo-benefício possível e os maiores 

ganhos em saúde. É neste sentido que se torna imprescindível recorrer a pessoal especializado, os 

farmacêuticos hospitalares. 

O farmacêutico hospitalar presta um papel fundamental que procura garantir a contínua 

melhoria da qualidade e segurança dos serviços de saúde prestados. É o ponto de controlo da 

gestão, validação, produção e dispensa de medicamentos e um profissional qualificado na missão 

de promover a saúde individual e pública. 

O estágio em farmácia hospitalar é uma etapa importante na formação profissional de um 

farmacêutico. A oportunidade de frequentar este estágio possibilitou a aplicação prática e 

consolidação dos conhecimentos adquiridos em meio universitário e uma maior aproximação à vida 

profissional. A diversidade de áreas existentes nos Serviços Farmacêuticos permitiu conhecer e 

explorar o papel do farmacêutico em cada uma através da observação, participação e 

acompanhamento dos profissionais de saúde. 

Ao longo deste período houve uma grande evolução a nível pessoal, nomeadamente na 

autonomia e responsabilidade na prática profissional, agindo em conformidade com os parâmetros 

éticos e deontológicos que regem a atividade farmacêutica. O contato com diferentes equipas de 

trabalho e os doentes contribuiu para a expansão das capacidades comunicativas e manutenção de 

espírito crítico e de equipa. O contato com material bibliográfico de eleição para cada área e 

adequado às necessidades do farmacêutico hospitalar, tal como manuais de boas práticas, legislação 

e guidelines clínicas possibilitou o incremento e atualização de conhecimentos. A vivência 

profissional diária forneceu ferramentas para o aperfeiçoamento de competências técnicas e 

experiência profissional e um esclarecimento de aspetos a nível organizacional e tecnológico. 
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10. Anexos 
 

Anexo 1 

 

Figura 1 Calendário de permanência nos setores dos Serviços Farmacêuticos 
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Anexo 2 

 

Tabela 1 - Tipos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

AUE de 

importação 

Tipo a) 

Medicamento do 

FHNM 

Envio de impresso ao 

INFARMED com a 

assinatura da DC 

Medicamento extra-

FHNM 

Com justificação clínica e 

autorização 

Tipo b) 

Medicamentos de EC 

ou de países não 

reconhecidos pela 

Agência Europeia do 

Medicamento 

Para doente específico, 

com justificação clínica e 

consentimento informado 

AUE 

económica 

Medicamentos com 

AIM em Portugal, mas 

sem avaliação de 

comparticipação ou 

fármaco-económica 

 

Aprovação da CFT, 

CA e INFARMED 

Avaliação económica 

Avaliação da eficácia 

clínica e efetividade e 

rácio custo/benefício 

Avaliação fármaco-

económica 

Rácios de custo estimado 

incremental 

 

Anexo 3  

 

 

Figura 2 - Armazém rotativo vertical Kardex® 
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Anexo 4 

 

 

Figura 3 - Armazém avançado Pyxis MedStation® 
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Anexo 5 

 

 

Figura 4 - Circuitos especiais de distribuição 
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Anexo 6 

 

 

Figura 5 - Requisição para estupefacientes e psicotrópicos. Anexo X - Modelo nº1509 
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Anexo 7 

 

 

Figura 6 - Requisição para hemoderivados. Modelo nº1804 
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Anexo 8 

 

 

Figura 7 - Requisição para anti-infeciosos. Modelo nº271 
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Anexo 9 

 

Figura 8 - Árvore de decisão para escolha de via entérica ou parentérica 

 

Anexo 10 

 

Tabela 2 - Tipos de misturas nutritivas de nutrição parentérica consoante a idade da população-

alvo 

 

Anexo 11 

Tabela 3 - Ordem adição de nutrientes em bolsas individualizadas 

Molde geral de preparação de uma 

MNNP para Adultos e Pediatria: 

Molde geral de preparação de uma MNNP em 

Neonatologia: 

1. Solução de glucose + aminoácidos; 

2. Solução de fosfato 

3. Iões monovalentes 

4. Iões bivalentes 

5. Solução de cálcio 

6. Vitaminas 

7. Lípidos 

1. Aminoácidos + solução de glucose 

2. Solução de fosfato 

3. Iões monovalentes 

4. Iões bivalentes 

5. Vitaminas 

6. Solução de cálcio 

Homogeneizar entre cada adição para evitar floculação - Técnica de Dupla Inversão 

 

 

ADULTO PEDIATRIA NEONATOLOGIA 

 

-Individualizada; 

- Bolsas tricompartimentadas 

comercializadas, as quais podem 

ser aditivadas 

 

- Individualizada; 

- Bolsas tricompartimentada 

(idade superior a 2 anos) 

 

- Individualizada; 

-Padronizadas 
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Anexo 12 

 

Figura 9 - Ficha de preparação de uma MNNP na Unidade de Preparação de Medicamentos 

Estéreis 
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Anexo 13 

 

 

Figura 10 - Exemplo de um rótulo de uma MNNP na Unidade de Preparação de Medicamentos 

Estéreis 

 

Anexo 14 

 

Tabela 4 - Validade de MNNP 

 

 

 

MNNP Individualizada MNNP Padronizada 

Lípidos em 

seringas 

Pediatria Neonatologia Neonatologia 

4 dias, 

2-8ºC 

Com vitaminas e 

oligoelementos 

Sem vitaminas e 

oligoelementos 

Sem vitaminas e 

oligoelementos 

24 h 3 dias, 2-8ºC 6 dias, 2-8ºC 24 h 

A atribuição da validade baseia-se em testes reais de estabilidade, pesquisa bibliográfica e em 

programas informáticos de estabilidade 
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Anexo 15 

Tabela 5 - Controlo de qualidade de MNNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlo de Qualidade 

Inspeção visual 

Alíquota da preparação 

final (diariamente, a 

cada cinco bolsas) 

Físico-químico 

Microbiológico da 

CFL horizontal 

durante e no final da 

preparação 

precipitação, 

coloração ou 

partículas 

contaminantes 

incubação em meio de 

cultura aeróbio no 

laboratório de 

microbiologia 

cor, formação de 

gás ou precipitado 

semestral (pelo 

laboratório de 

microbiologia) 

duas vezes por ano 

(empresa certificada 

exterior ao hospital) 
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Anexo 16 
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Figura 11 - Exemplo de uma ficha de preparação de um medicamento manipulado na Unidade de 

Preparação de Medicamentos Não Estéreis 
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Anexo 17 

 

 

Figura 12 - Exemplo de um rótulo de um medicamento manipulado preparado na Unidade de 

Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

 

Anexo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Rótulo de um manipulado preparado na UCPC 
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Anexo 19 

 

 Tabela 6 - Zonas de preparação de medicamentos na UCPC 

 

 

Z
o

n
a

 N
eg

ra
 

EPI  Fato de bloco, protetores de calçado e luvas de nitrilo não estéreis 

FH 

 Validar os rótulos (dupla validação) 

 Reunir em tabuleiros os fármacos e soluções de diluição necessários à 

preparação de cada medicamento e registar na “folha de registo de 

consumo de matérias-primas” 

 Organizar a ordem pela qual os medicamentos serão preparados, 

dando prioridade aos que serão administrados em primeiro lugar 

 Descontaminar os tabuleiros com álcool a 70º e colocar no transfer 

que comunica com a sala misterium (zona branca) 

 Recolher o produto final do transfer e verificar características 

organoléticas e físico-química e volumes medidos 

 Colocar rótulos de identificação e proteger a preparação da luz, caso 

seja necessário 

Obs. 

Destino do tratamento: 

 Hospital de dia de quimioterapia: produto final entregue diretamente 

na zona de comunicação com a sala de tratamentos 

 Hospital de Dia de Quimioterapia Pediátrica: entregue diretamente 

Noutro serviço: mala térmica estanque com a mensagem “contém 

citotóxicos, manusear com cuidado” 

Z
o

n
a

 

C
in

za
 

EPI 
 luvas não estéreis sem pó, bata reforçada de baixa permeabilidade, 

touca e máscara de autofiltração P3 

Obs.  lavagem cirúrgica das mãos 

Z
o

n
a

 B
ra

n
ca

 

EPI  luvas estéreis para os operadores 

FH 
 dois TDT executam a preparação dos citotóxicos 

 terceiro TDT como apoio 

Obs. 

 Também denominada “sala misterium” 

 Pressão negativa para evitar a contaminação do ar exterior 

 CFL vertical da classe B, tipo II (objetivo é a proteção do operador) 

 A CFL vertical nunca é desligada, para evitar que aerossóis e resíduos 

citotóxicos, depositados no tabuleiro inferior recirculem em nova 

ligação da CFL vertical 

 Limpeza no início e no final de cada sessão de trabalho 
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Anexo 20 

 

Figura 14 Exemplo de regime terapêutico da Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

 



 

42 

Anexo 21 

 

Poderá a pegaspargase ser uma boa opção para substituir a asparaginase? 

 

 

 

 

 Dados introdutórios: 

 

o A Asparagina é um aminoácido não essencial que é sintetizado pelas células normais, 

mas não pelas células cancerígenas. Estas últimas, embora não a produzam, necessitam 

de asparagina. 

o A Asparaginase e a Pegaspargase são enzimas que lisam a asparagina diminuindo os 

níveis disponíveis a serem utilizados pelas células cancerígenas. Em última instância 

estas células acabam por morrer. 

 

 Dados apurados: 

 

Segundo o estudo acima indicado a pegaspargase constitui uma opção viável de substituição da 

asparaginase. Embora a unidade seja mais cara, permite uma poupança financeira pelo fato de 

necessitar apenas de administrações a cada 14 dias, ao contrário da asparaginase que, apesar de ser 

barata a unidade, necessita de administrações diárias. Estes dados foram corroborados por análises 

financeiras, tal como o atesta o artigo científico acima citado. 
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Anexo 22 

 

Tabela 7 - Intervenientes num EC 

Interveniente 

 

Definição legal 

 

Promotor 
“Pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um EC” 

Monitor 

“Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o EC e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as 

informações e dados coligidos” 

Investigador 

“Médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em 

Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido às 

habilitações científicas e à experiência na prestação de cuidados a doentes 

que a mesma exija, que se responsabiliza pela realização do EC no centro 

de ensaio e, sendo caso disso, pela equipa que executa o ensaio nesse 

centro; neste caso, pode ser designado investigador principal” 

Participante 
“Pessoa que participa no ensaio clínico quer como recetor do medicamento 

experimental quer para efeitos de controlo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

Figura 15 - Circuito de um Ensaio Clínico 
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Tabela 8 - Áreas da UEC 

Zona de 

trabalho 

Local onde se realizam os registos de receção e dispensa de medicamentos 

experimentais, dispositivos e medicamentos complementares 

Zona de 

atendimento 

Atendimento de doentes, investigadores, monitores, study-coordinators e 

elementos das autoridades reguladoras 

Armazém 

Armários trancados contêm: 

 medicamentos a dispensar e documentos associados ao ensaio; 

 medicamentos devolvidos; 

 medicamentos em quarentena (ainda não rececionados ou devolvidos 

pelos doentes, mas não contabilizados); 

 dossiers de encerramento de protocolos 

Frigoríficos contêm: 

 Medicamentos que necessitam de refrigeração a 2-8ºC 

Armários e frigoríficos estão equipados com termo-higrómetros (dataloggers) 

para controlo de temperatura e humidade. Sinalizam desvios dos parâmetros 

ideais, nomeadamente 15-25ºC para os armários e 2-8ºC para os frigoríficos, 

por períodos superiores a 15 minutos. Caso ocorram estes desvios, o monitor 

do ensaio é informado 

 

Anexo 23 

 

Tabela 9 - Receção da medicação experimental na UEC 

Funções do FH  

 Confere a identificação e integridade das embalagens, quantidades rececionadas, lotes e 

prazos de validade e condições de transporte 

 Deve ser dada especial atenção quando se trata de medicação de frio, que deverá vir 

acompanhada por um dispositivo registador de temperatura, parado no momento da 

receção.  

 Reportar receção da encomenda ao promotor o que pode ser feito de duas formas 

diferentes: 

Via Internet: 

IWRS - Interactive Web Responsive System 

Via telefónica: 

IVRS – Interactive Voice Responsive System 

Estes sistemas permitem que a distribuição dos fármacos seja aleatória e oculta, quer para o 

médico, quer para o FH 
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Anexo 24 

Tabela 10 Resumo da farmacoterapia de patologias respiratórias 

Fármaco Modo de administração Fluxo (L/min) Concentração de O2 

Oxigénio 

Máscara de baixo fluxo 6-10 Até 60% 

Cânula nasal 1-2 24-30% 

Máscara de elevado fluxo 
Depende do 

aparelho 
24-60% 

Máscara sem reservatório - Até 90% 

Máscara facial de 

anestesia ou tubo 

endotraqueal 

- Até 100% 
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Classe Fármaco 
Via de administração/ 

forma farmacêutica 
Dose Observações 

A
g

o
n

is
ta

s 
β

 d
e 

cu
rt

a
 d

u
ra

çã
o

 

Salbutamol 

Inalação aerossol 
100-200 μg 

Crianças: 100 μg 

Quando necessário (até 3/4 vezes por dia) ou 200 μg (crianças: 

100 μg) para profilaxia de broncospasmo induzido por exercício 

Inalação solução de 

nebulização 
2,5 mg ou 5 mg tds/qds Crianças só >18M 

Inalação do pó 
200 μg ou 400 μg tds/qds 

Crianças: 200 μg 

400 μg (Crianças: 200μg) para profilaxia de broncospasmo 

induzido por exercício 

Per os 

4 mg tds/qds 

Crianças: <2A 100 μg/kg 

2-6A 1-2 mg 

6-12A 2 mg 

Idosos 2 mg 

Infusão IV 5 μg/min Dose habitual entre 3-20 μg/min 

A
g

o
n

is
ta

s 
β

 d
e 

lo
n

g
a

 

d
u

ra
çã

o
 

Salmeterol Inalação aerossol 50 μg bd 

Até 100 μg bd, se necessário 

Crianças: 50 μg para profilaxia de broncospasmo induzido por 

exercício físico 30-60 min antes ou 50 μg para a asma atópica 

Não tratar <4A 

Formoterol Inalação pó seco 12 μg bd Até 24 μg bd 

Terbutalina Inalação pó seco 500 μg qds  
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A
n

ta
g
o

n
is

ta
s 

m
u

sc
a

rí
n

ic
o

s 

Brometo de 

ipatrópio 

Inalação aerossol 
20-40 μg tds 

Crianças: <6A 20 μg 
Máx 80 μg qds 

Inalação de solução de 

nebulização 
100 μg tds 

Máx 500 μg qds 

Crianças: Máx 500 μg tds 

Spray 0,03% ou 0,06% 
0,03% para rinorreia rinite 

0,06% rinorreia resfriado 

Tiotrópio Inalação pó seco 18 μg od Máx 22,5 μg od 

 

A
n

ta
g
o

n
is

ta
 d

o
 

re
c
et

o
r 

d
e 

le
u

co
tr

ie
n

o
s 

Montelucaste Per os 10 mg od ; Crianças: >6A 5 mg Ao deitar 

Zafirlucaste Per os 20 mg bd 
1-2 h após a refeição (Crianças: >12A e 1h antes ou 2h depois 

da refeição) 

C
ro

m
o

n
a

s 

Cromoglicato 

de sódio 

Aerossol 10 mg qds 
Profilaxia da asma com máximo de 6/8 vezes por dia em casos 

graves 

Aerossol 10 mg, 30 min antes Asma induzida por exercício 

Inalação de solução de 

nebulização 
20 mg qds 6 vezes por dia em casos graves 

Nedocromil 

sódico 
Aerossol 4 mg qds Profilaxia asma 
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X
a

n
ti

n
a

s 
e 

d
er

iv
a

d
o

s 

Teofilina Per os 125-250 mg tds  

Aminofilina 

Per os 100 mg tds 300 mg qds; Após refeições 

Per os LP 
450 mg bd 

Crianças: 24 mg/kg/dia 

225 mg bd inicialmente; Crianças: 12 mg/kg/dia inicialmente; 

Crianças <3A não devem tomar 

IV 5 mg/kg Durante 20 minutos (Máx: 250-500 mg) 

Infusão contínua 

500 μg/kg/h  

600 μg/kg/h DPOC coexistente 

100-500 μg/kg/h Insuficiência hepática 

300 μg/kg/h Fármacos que ↑ concentração de aminofilina 

Diprofilina Per os 

60 mg/kg/dia repartida em 4 

vezes; Crianças: 14 mg/kg/dia em 

3 ou 4 vezes por dia 

Determinado pelo prescritor 

Teofilina 

Per os 
125 mg tds; Crianças: 7-12A 62,5 

mg 

Max 250 mg qds; Crianças: 125 mg 

Após refeição 

Per os LP 
175 mg bd; Crianças: 2-6A 60 mg 

7-12A 125 mg 

 Max 500 mg bd; Crianças: 2-6A 120 mg 

7-12A 250 mg 
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E
st

im
u

la
n

te
 

re
sp

ir
a

tó
ri

o
 

Doxapram 

Infusão IV 1,5-4,0 mg/min  

Mistura em saco 

de infusão 

2 mg/mL de cloridrato de dozapram 

em 5% glicose 
Saco de perfusão de 500 mL 

Almitrina Per os 50 mg  

A
g

o
n

is
ta

 

re
c
et

o
re

s 

n
ic

o
tí

n
ic

o
s 

Nicotina Per os 

2 mg (8-12 pastilhas) < 20 cigarros/dia 

4 mg (8-12 pastilhas) 
>20 cigarros/dia 

Não ultrapassar os 50 mg/dia 

In
ib

id
o

r 
d

a
 

re
ca

p
ta

çã
o

 d
a

 

n
o

ra
d

re
n

a
li

n
a

 e
 d

a
 

d
o

p
a

m
in

a
 

Amfebutamona Per os 

150 mg/dia 2 semanas antes do dia X 

150 mg bd 6 dias após dia X 

A
n

ti
-i

n
fl

a
m

a
tó

ri
o

s 

g
lu

co
co

rt
ic

ó
id

es
 

Beclometasona 

Aerossol 
200 μg bd ou 100 μg tds 

Crianças: 1-12A 50-100 μg bd 

Max 600-800 μg/dia 

Crianças:100-200 μg bd 

Aerossol  

(alta dosagem) 
500 μg bd ou 250 μg qds  

Budesonida Aerossol 
200 μg bd 

Crianças: 50 μg bd 

Max 1,6 mg/dia 

Crianças: 800 μg/dia 
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A
n

ti
-h

is
ta

m
ín

ic
o

s 

Cetotifeno Per os 

1-2 mg bd 

Crianças: 1 mg bd 

 

Com alimentos e à noite 

Com ação anti-asmática 

Difenidramina 

(1ªG) 
Per os 

28 mg tds 

Crianças: 6,25 mg tds 

 

Max 56 mg qds 

Crianças: 25 mg qds 

Hidroxizina 

(1ªG) 

Per os 

25 mg od 

Crianças: 0,5-6A 5-15 mg 

>6A 15-25 mg 

Max 25 mg qds 

Tomar à noite 

Via IM 
50-100 mg 4/4 h 

Crianças: 0,6 mg/kg 
Máx 600 mg/dia 

Prometazina 

(1ªG) 
Per os 

10 mg od 

Crianças: 1-2A 2,5-5 mg 

2-5A 5-15 mg 

Max 25 mg od 

Sedativo 25-75 mg 

Enjoo 25 mg (Crianças: 10 mg) noite antes da viagem 

Inalação pó 200 μg – 800 μg 
Max 1,6 mg/dia 

Crianças: 800 μg/dia 

Fluticasona Aerossol 
100 – 250 μg bd 

Crianças: 4-16A 50 – 100 μg bd 

Max 1 mg/dia 

Não recomendado a <4A 
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5-10A 10-25 mg 

Via IM 
25 mg od 

Crianças: 6,25 mg 

Max 100 mg/dia 

Crianças: 25 mg/dia 

Cetirizina (2ªG) Per os 

10 mg od ou 5 mg bd 

Crianças: 2-6A 5 mg od 

6-18A 10 mg od 

Idosos: 5-10 mg od 

IR,IH: 5 mg od 

Desloratidina 

(2ªG) 
Per os 

5 mg od 

Crianças: 1-6A 1,25 mg 

6-12A 2,5 mg 

12-18A 5 mg 

IR,IH: 5 mg dias alternados 

Ebastina (2ªG) Per os 
10 mg od 

Crianças: 5 mg 
Max 20 mg od 
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Butamirato Per os 5-10 mg 3/5 vezes ao dia  

Dextrometorfan

o 
Per os 

10-20 mg 4/4 h ou 30 mg 8/8 h 

Crianças: 2-6A 2,5-5 mg 4/4 h ou 7,5 

mg 8/8 h 

6-12A 5-10 mg 4/4 h ou 15 mg 8/8 h 

Max 120 mg/dia 

Crianças: 2-6A 30 mg/dia 

6-12A 60 mg/dia 

Oxolamina Per os 100 mg od Max 200 mg od 
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Codeína Per os 

10-20 mg 4-6/4-6 h 

Crianças: >2A 0,25 mg/kg 4-6/4-6 h 

>12A 5-10 mg 4-6/4-6 h 

Max 120 mg/dia 

Crianças:>2A 12 mg/dia 

>12A 60 mg/dia 
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 Dropropizina Per os 30 mg tds Max 30 mg qds 

Levodropropizin

a 
Per os 

60 mg tds 

Crianças: 10-20Kg 18 mg tds 

20-30 kg 30 mg tds 
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Acetilcisteína Per os 

200 mg tds ou 400-600 mg od 

Crianças: <2A 200 mg od 

2-12A 200 mg bd 

>12A 200 mg tds ou 400-600 mg od 

600 mg bd para a prevenção da nefropatia induzida pelos 

meios de contraste 

Ambroxol Per os 
30 mg bd 

Criança: 1,5-2 mg/kg/dia bd 
Max 40 mg tds 

Bromexina Per os 

8 mg tds 

Crianças: <5A 2 mg bd 

5-10A 2 mg tds 

Max 16 mg tds 

Carbocisteína Per os 1,5 g/dia dividido em frações Fase inicial 750 mg dividido em 3 frações 
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Crianças 2-5A 62,5 mg tds 

6-12A 250 mg tds 

Max Crianças 2-5A 125 mg qds 

Guaifenesina Per os 

200 mg 4/4 h 

Crianças: 2-6A 50 mg 

6-12A 100 mg 

Max 400 mg 4/4 h até 2,4 g/dia 

Crianças: 2-6A 100 mg até 600 mg/dia 

6-12A 200 mg até 1,2 g/dia 
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Dornase Alfa  2,5 mg od Doentes mais fortes com idade > 21A 2,5 mg bd 

Inibidor da α1-

proteinase 
Infusão IV 

60 mg/kg a uma taxa de 0,08 ml/kg 

por min 
Administração entre 15-30 minutos 
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Omalizumab 
Injeção 

Subcutânea 

0,016 mg/kg por UI de concentração 

de IgE no soro (IgE/ml) de 4/4 

semanas 

Adultos e adolescentes 150-375 mg 

2-4 semanas 

Máximo de 750 mg a cada 4 semanas. Determinado com 

base no peso e concentrações séricas de IgE. Não injetar 

mais de 150 mg no mesmo sítio do corpo. 
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Erlotinib Per os 100 mg od 
Max 150 mg od administrado 1 h antes ou 2 h depois da 

ingestão de alimentos 

Pemetrexed Infusão IV 500 mg em 20 ml (25 mg/ml) 

Ao longo de 10 minutos. 

Administrar dexametasona oral 4 mg bd durante 3 dias, 

iniciando 1 dia antes do tratamento. Suplementar com ácido 

fólico e vit. B12. 
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Etoposido/cisplatina IV 

Cisplatina 80 mg/m
2
 dia 1 etoposido 100 

mg/m
2
 dia 1,2,3 ou cisplatina 60 mg/m

2
 dia 

1 etoposido 120 mg/m
2
 dia 1,2,3 

Repetição do ciclo a cada 3 semanas 

Cisplatina/irinotecano IV 

Cisplatina 60 mg/m
2
 dia 1 irinotecano 60 

mg/m
2
 dias 1,8,15 ou cisplatina 30 mg/m

2
 

dia 1 irinotecano 65 mg/m
2
 dias 1,8 

Repetir o ciclo a cada 4 semanas ou a cada 3 

semanas 
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Cisplatina/paclitaxel IV 

Cisplatina 75 mg/m
2
 dia 1 

Paclitaxel 175 mg/m
2
 ao longo de 24 h dia 

1 ou Cisplatina 80 mg/m
2
 dia 1 Paclitaxel 

175mg/m
2
 ao longo de 3 h dia 1 

Repetição a cada 21 dias 

Gemcitabina/cisplatina IV 
Gemcitabina 1200 mg/m

2
 dia 1,8,15 

Cisplatina 100 mg/m
2
 dia 1 

Repetição a cada 28 dias 

Gemcitabina/cisplatina IV 

Gemcitabina 1200 mg/m
2
 dia 1,8 cisplatina 

80 mg/m
2
 dia 1 ou Gemcitabina 1250 

mg/m
2
 dia 1,8 cisplatina 80 mg/m

2
 dia 1 

Repetição a cada 21 dias 

Docetaxel/cisplatina IV 
Docetaxel 75 mg/m

2
 dia 1 cisplatina 75 

mg/m
2
 dia 1 

Repetição a cada 21 dias 

Paclitaxel/carboplatina IV 
Paclitaxel 225 mg/m

2
 por 3 h dia 1 

carboplatina 6 µg.h/ml dia 1 
Repetição a cada 21 dias 

Vinorelbina/cisplatina IV 

Vinorelbina 25 mg/m
2
 semanalmente, 

cisplatina 100 mg/m
2
 dia 1 ou vinorelbina 

30 mg/m
2
 dia 1, 8 cisplatina 80 mg/m

2
 dia 1 

Repetição a cada 28 dias ou a cada 21 dias 
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Etoposido/cisplatina IV 
Etoposido 100 mg/m

2
 dias 1, 2, 3 cisplatina 

100 mg/m
2
 dia 1 

Repetição a cada 28 dias 

Vinorelbina/gemcitibi

na 
IV 

Vinorelbina 25 mg/m
2
 3 h dia 1, 

gemcitabina 1000 mg/m
2
 dia 1, 8 

Repetição a cada 28 dias 

Paclitaxel/gemcitabina IV 
Paclitaxel 175 mg/m

2
 ao longo de 3 h dia 1 

gemcitabina 1250 mg/m
2
 dia 1, 8 

Repetição a cada 21 dias 

Gemcitabina/docetaxel IV 
Gemcitabina 1000 mg/m

2
 dias 1, 8 

docetaxel mg/m
2
 dia 8 

Repetição a cada 21 dias 

Paclitaxel/vinorelbina IV 
Paclitaxel 135 mg/m

2
 dia 1 vinorelbina 25 

mg/m
2
 dia 1 

Repetição a cada 14 dias (9 ciclos) 

Pemetrexed Infusão IV 500 mg/m
2
 ao longo de 10 min dia 1 Repetição a cada 21 dias 
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Pemetrexed/cisplatina Infusão IV 
Pemetrexed 500 mg/m

2
 infusão 10 min 

cisplatina 75 mg/m
2
 infusão 2 h 

Repetição a cada 21 dias 



 

 

Anexo 25 

 

 

Após a análise da prescrição, que conclusões podem ser retiradas sobre o diagnóstico do doente? 
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Figura 16 Exemplo de Prescrição da Unidade de Transplantes Renais 
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 Dados introdutórios: 

 

 Dados apurados: 

 

A análise da terapia farmacológica instituída permitiu em primeira instância inferir que o doente 

possui Diabetes Mellitus (devido à insulina) e Hipertensão Arterial (devido à furosemida).  

O fato de esta prescrição ser proveniente da unidade de transplantes renais indica que a doente 

realizou este tipo de transplante, o qual é corroborado pela terapêutica com tacrolimus e 

micofenolato de mofetil, pois demonstra a necessidade de diminuir o risco de rejeição do rim 

implantado. Contudo, é importante distinguir a terapêutica instituída numa fase inicial pós-

transplante da terapêutica de uma fase mais avançada. Sem conhecimentos nessa área, o único 

passo a seguir foi investigar a existência de bibliografia, nomeadamente de guidelines internas no 

CHSJ, que elucidassem sobre a terapêutica a estabelecer em cada momento. Após verificar e 

analisar as diferenças existentes, foi possível concluir que o diagnóstico do doente é o de rejeição 

tardia do transplante renal. A farmacoterapia da rejeição inclui a imunoglobulina humana normal, 

os imunossupressores, bem como os antibacterianos, antifúngicos e o anti-inflamatório, cujo intuito 

é a profilaxia de infeções. A falha renal provoca a acumulação de fosfato, a qual é contrariada pelo 

Fármaco Atividade farmacológica 

Nistatina Antifúngico 

Pantoprazol Inibidor bomba protões 

Prednisolona Corticóide, anti-inflamatório 

Tacrolimus 
Imunossupressor, profilaxia e tratamento de rejeição de 

transplante 

Micofenolato de Mofetil 
Imunossupressor, profilaxia e tratamento de rejeição de 

transplante 

Insulina de ação curta Hipoglicemiante 

Insulina de ação longa Hipoglicemiante 

Furosemida Diurético da ansa, anti-hipertensor 

Sulfametoxazol + 

Trimetoprim 
Antibacteriano, profilaxia e tratamento de infeções 

Imunoglobulina Humana 

Normal 
Tratamento de rejeição do transplante 

Paracetamol Analgésico 

Carbonato de cálcio Corretor de hiperfosfatémia 
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carbonato de cálcio. As guidelines, doses e a combinação dos diferentes fármacos permitiu inferir 

que se tratava de uma rejeição tardia. 

 

Anexo 26 
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Figura 17 Folheto informativo sobre bombas perfusoras de antibioterapia no domicílio 
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Anexo 27 

 

 

Colistimetato e Colistina: quais as unidades internacionais e como converter? 

 

 

30 000 UI colistina <> 1mg colistina 

 

1 000 000 UI colistimetato <> 80 mg colistimetato 

 

1 000 000 UI colistimetato <> 33,3 mg de colistina 

 

Anexo 28 

 

 

Quando administrado por inalação, o antimuscarínico tiotrópio provoca tosse seca como efeito 

secundário, o que não ocorre quando é administrado glicopirrónio, um composto pertencente à 

mesma classe. Porquê? 

 

 

 Dados introdutórios: 

 

o O recetor muscarínico M3 está maioritariamente presente no músculo liso respiratório, 

sendo aquele que se pretende antagonizar para provocar vasodilatação; 

o O bloqueio do recetor muscarínico M2 leva a uma diminuição do efeito inibitório da 

libertação de acetilcolina, ou seja, pode aumentar a libertação de acetilcolina e reduzir a 

eficácia do antagonismo nos recetores M3; 

o O antimuscarínico ideal possui baixa afinidade para o M2 (presente a nível cardíaco) e 

elevada afinidade para o M3 e M1; 

o Bloqueio dos recetores M2 e M3 inibe a secreção brônquica e a depuração mucociliar, o 

que pode levar à formação de agregados de muco provocando efeitos secundários 

indesejados; 

o O recetor muscarínico M5 está presente no músculo liso ciliar esofágico; 
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 Dados apurados: 

 

o O Tiotrópio tem afinidade semelhante para todos os recetores muscarínicos, mas dissocia-

se mais lentamente do M3; 

o O Glicopirrónio tem maior afinidade para o recetor M3 e M1 do que para o M2 e 

dissocia-se mais lentamente do M3 do que do M2. Além disso apresenta menor afinidade 

para os recetores M4 e M5 do que o Tiotrópio; 

o A incidência de tosse como efeito secundário é comparável para os dois compostos; 

o É provável que as diferenças que ocorrem nos efeitos adversos provocados por cada 

composto possam ser explicadas pelo diferente grau de afinidade para com os recetores, 

especialmente os subtipos M4 e M5, até hoje pouco estudados; 

 

 Discussão: 

 

Embora a incidência do efeito adverso “tosse” seja apontada na bibliografia existente como 

semelhante entre os dois compostos, a realidade clínica aponta para uma versão diferente dos 

factos. Não obstante a ausência de uma resposta inequívoca, é possível inferir que esta possa estar 

assente no perfil de afinidade para os recetores muscarínicos.  

Enquanto o Tiotrópio apresenta um grau de afinidade semelhante para todos os recetores 

muscarínicos, M1-M5, o Glicopirrónio possui maior afinidade para os recetores M3 e M1. Uma 

vez que as duas substâncias ativas apresentam igual afinidade para os recetores M1 e M3, talvez 

possa ser possível explicar as diferenças voltando a atenção para os restantes recetores, M2, M4 e 

M5. Destes, aquele cujo antagonismo afeta a depuração mucociliar é o M5, sendo que o bloqueio 

do recetor pode induzir efeitos secundários como a tosse.  

Tendo estes dados em conta, e embora não haja documentação científica que explore e 

certifique esta questão, é colocada a hipótese de o tratamento com Glicopirrónio apresentar menor 

incidência de tosse devido a possuir menor afinidade para o recetor muscarínico M5, ao contrário 

do Tiotrópio. 



 

 

 




