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Resumo 

 

Os Farmacêuticos Comunitários são os profissionais de saúde aos quais os cidadãos podem 

recorrer com maior facilidade sendo, muitas vezes, os primeiros que a população contacta em 

caso de doença. As Farmácias comunitárias são uma mais-valia para a promoção e 

preservação da saúde pública pois estão próximas da comunidade, conhecem a realidade da 

população que servem e conseguem responder de uma forma eficaz às suas necessidades. 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei 

estágio na Farmácia Santo António em Rio Meão, Santa Maria da Feira, entre 2 de Maio de 

2016 e 31 de Agosto de 2016. Este estágio representou uma oportunidade de aplicar os 

conhecimentos teóricos obtidos ao longo dos cinco anos de formação académica, e adquirir 

novos conhecimentos práticos com o trabalho realizado na Farmácia. As funções que 

desempenhei ao longo destes 4 meses permitiram-me crescer profissionalmente e obter um 

conhecimento completo no que respeita ao circuito do medicamento na farmácia, desde a 

realização da sua encomenda à dispensa do mesmo ao utente. Adquiri, ainda, conhecimentos 

na área de gestão da Farmácia, desenvolvi a minha capacidade de trabalho em equipa e 

adquiri estratégias de comunicação e interação com o utente. 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas durante o meu 

estágio na Farmácia Santo António e os conhecimentos adquiridos sobre o funcionamento da 

Farmácia. Assim sendo, a primeira parte deste relatório prende-se com a descrição da 

Farmácia, do seu funcionamento e das tarefas que desempenhei. A segunda parte 

corresponde aos trabalhos científicos desenvolvidos durante o estágio, nomeadamente, uma 

revisão bibliográfica sobre o herpes labial, doença que afeta uma percentagem muito 

significativa da população nacional e mundial, e uma revisão sobre queimaduras, na qual são 

descritos os diferentes graus de queimadura e como atuar em cada caso. Elaborei, para 

ambos, um resumo com as tópicos principais cujo objetivo é facilitar a consulta por parte dos 

profissionais. Desenvolvi, ainda, um panfleto, meramente informativo, que tem como objetivo 

dar a conhecer à população o CIAV, Centro de Informação Antiveneno, os principais cuidados 

a ter com os medicamentos para evitar intoxicações e quais as primeiras medidas a tomar em 

caso de intoxicação por medicamentos.  
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I -Descrição das Atividades de Estágio 

 

 

1- Caraterização e Organização do Espaço Físico e Funcional  

 

1.1- Farmácia Santo António 

 

A Farmácia Santo António, pertencente Fastfarma - Farmácias, Lda, localiza-se na Avenida 

São Tiago em Rio Meão, Santa Maria da Feira e encontra-se em funcionamento, diariamente, 

das 8 às 24 horas. Tem como diretora técnica a Dr.ª. Maria João Monteiro Trabulo e como 

Farmacêutico substituto o Dr. Élio Silva.    

 

1.2- Espaço Físico 

 

Segundo o artigo 29 do Decreto-Lei, DL, n.º 307/2007, de 31 de Agosto as instalações das 

farmácias devem obedecer a requisitos por forma a assegurarem a segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos, e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do 

respetivo pessoal
 1

. Para que tal seja possível, a legislação indica que as farmácias devem 

possuir sala de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias 
1
. 

 

1.2.1- Espaço Físico Interior  

 

 As instalações da Farmácia Santo António respeitam o disposto no decreto-lei acima referido e 

as Boas Práticas em Farmácia, BPF
1,2

. O edifício da Farmácia é constituído por dois pisos, 

estando no piso superior localizado a área de atendimento ao público, o gabinete de consulta 

farmacêutica, a área de atendimento de enfermagem, a área de armazenamento principal de 

medicamentos, área de receção dos medicamentos, dois armazéns secundários, a e as 

instalações sanitárias. No piso inferior localiza-se o gabinete de enfermagem, o laboratório, o 

gabinete da Diretora Técnica, um armazém de medicamentos, a biblioteca e a zona dos cacifos 

dos funcionários. 

 

1.2.1.1- Área de Atendimento ao Público 

 

A área de atendimento ao público da Farmácia Santo António é um espaço amplo, bem 

iluminado e confortável. É composta por 5 balcões de atendimento, estando um deles mais 

vocacionado para os aconselhamentos na área da cosmética. Encontra-se equipada com 

vários expositores com produtos cosméticos, materiais ortopédicos, material de dentária e 

produtos de bebé. Para além destes, existem as áreas de: fitoterapia, homeopatia, área infantil, 

suplementos alimentares e produtos alimentares. Para uma maior comodidade dos utentes 
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estão presentes, neste local, cadeiras e um sofá central onde podem aguardar a sua vez. 

Existe, ainda, uma área de criança com um carrossel giratório.  

De forma a auxiliar na educação para a saúde e na divulgação dos produtos presentes na 

farmácia, na área de atendimento, foi colocado um ecrã móvel que complementa os dois ecrãs 

fixos que já existiam na farmácia.  

No piso inferior da farmácia, estão expostos dispositivos médicos vocacionados a pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (andarilhos, cadeiras de rodas, 

canadianas, bengalas, etc.) sendo o aconselhamento sobre estes produtos prestados neste 

local. O acesso ao piso inferior é feito por meio de uma escada que se encontra equipada com 

uma cadeira elevatória que visa facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.   

O atendimento dos utentes é feito segundo um sistema de senhas eletrónicas, existindo 4 tipos 

de atendimento: Senha A-atendimento ao balcão, Senha B-Consulta Farmacêutica, Senha C-

Atendimento de Enfermagem, Senha D-Senha Prioritária (grávidas, adultos com crianças de 

colo, Idosos com dificuldades de mobilidade e pessoas portadoras de deficiência)   

 

1.2.1.2- Área de Receção e Conferência de Encomendas 

 

A área de receção de medicamentos localiza-se junto da área de atendimento e de 

armazenamento de medicamentos. Neste local existem dois computadores com leitores de 

códigos de barras e um balcão onde se colocam os produtos, após a receção, para 

posteriormente serem arrumados nos recetivos locais.  

 

1.2.1.3- Área de Armazenamento 

 

A Farmácia Santo António possui mais do que local de armazenamento. Junto da área de 

receção de encomendas e da área de atendimento localiza-se a área de armazenamento 

principal de medicamentos. Neste local os medicamentos são organizados da seguinte forma:  

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM); 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica, MNSRM, cuja forma farmacêutica é 

sólida, e medicamentos homeopáticos;  

 MNSRM para uso externo;  

 MSRM e MNSRM cuja forma farmacêutica é pó ou grânulos.   

 Medicamentos de uso veterinário;  

 Dispositivos médicos; 

 Medicamentos que devem ser conservados entre 2 a 8ºC; 

 Pó para suspensão oral, suspensões orais e xaropes; 

 Produtos de higiene corporal e íntima; 

 Produtos de higiene oral; 

 Colírios, pomadas, pastas, cremes, óvulos, supositórios e gotas orais sujeitos e não 

sujeitos a receita médica.  
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Os medicamentos excedentes são armazenados no piso inferior da farmácia. Neste piso 

encontram-se, também, armazenados os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. A 

farmácia possui, ainda, um armazém individualizado para produtos ortopédicos, dispositivos 

médicos e produtos cosméticos.  

 

1.2.1.4- Gabinete de Consulta Farmacêutica 

 

O Gabinete de Consulta Farmacêutica localiza-se no mesmo local que a Área de Atendimento, 

mas é um espaço reservado que garante a privacidade e comodidade do utente e o sigilo da 

consulta. Este local encontra-se equipado com uma mesa e duas cadeiras, um 

esfigmomanómetro, um estetoscópio, uma mesa de apoio, um balança e uma maca. O 

Gabinete de Consulta Farmacêutica possibilita a realização de atendimento farmacêutico mais 

personalizado, assim como, a determinações de parâmetros bioquímicos. O material para a 

realização dos testes bioquímicos encontra-se num armário de apoio que abrange, tanto o 

Gabinete de Consulta Farmacêutica, como a Área de Atendimento de Enfermagem.    

 

1.2.1.5- Área de Atendimento de Enfermagem 

 

A Área de Atendimento de Enfermagem localiza-se no mesmo espaço que a Área de 

Atendimento e junto ao Gabinete de Consulta Farmacêutica. Neste local os enfermeiros e os 

Farmacêuticos, quando necessário, realizam medição de pressão arterial, determinação do 

índice de massa corporal e teste bioquímicos: determinação da glicemia, colesterol total, 

colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos, hemoglobina glicosilada e perfil lipídico 

(triglicerídeos, colesterol HDL, colesterol LDL). 

O material necessário aos testes bioquímicos encontra-se num armário que se localiza junto da 

mesa de trabalho e que é partilhado com o Gabinete de Consulta Farmacêutica. Esta Área de 

Atendimento encontra-se equipado com um computador que permite aceder à ficha do utente, 

se necessário.  

 

1.2.1.6- Gabinete de Enfermagem 

 

O Gabinete de Enfermagem localiza-se no piso inferir da Farmácia e encontra-se equipado 

com todo o material necessário à realização dos cuidados de enfermagem, nomeadamente, 

administração de injetáveis, prestação de primeiros socorros, tratamento e acompanhamento 

de feridas, entre outros. 

Este local, para além dos materiais de enfermagem, encontra-se equipado com o material 

necessário à realização de rastreios capilares.  
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1.2.1.7- Laboratório 

 

O Laboratório é o local destinado à preparação de medicamentos manipulados e à 

reconstituição de preparações extemporâneas. Localiza-se no piso inferior da Farmácia Santo 

António e encontra-se equipado com todo o material necessário à preparação de 

medicamentos manipulados. Encontra-se equipado com uma bancada de trabalho facilmente 

lavável, uma área de limpeza de material, uma autoclave, material de laboratório obrigatório e 

referências bibliográficas necessárias à manipulação dos produtos. O material necessário e as 

matérias-primas encontram-se devidamente organizados e acondicionados.  

 

1.2.2- Espaço Físico-Exterior 

 

O espaço exterior da Farmácia Santo António é constituído por duas montras cuja decoração 

varia consoante a época do ano e os produtos em destaque ou campanhas promocionais. 

Entre as montras encontra-se exposto o horário da Farmácia e as farmácias de serviço no 

concelho de Santa Maria da Feira. A entrada da Farmácia é constituída por uma porta de vidro 

(que, durante o período de funcionamento, se encontra sempre aberta) seguida de uma porta 

de vidro automática, ambas adaptadas à entrada de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. Junto destas portas encontram-se expostos os certificados de qualidade da 

Farmácia. A farmácia Santo António possui, ainda, uma Cruz Verde, símbolo das Farmácias, 

que se encontra iluminada durante o período de funcionamento, e uma cruz das Farmácias 

Portuguesas.  

 

2- Recursos Humanos 

 

Para que uma Farmácia possa prestar um serviço de excelência e responder a todas as 

necessidades dos seus utentes necessita de uma equipa dinâmica e multidisciplinar. De acordo 

com o estipulado no DL nº 307/2007, de 31 de agosto o quadro de funcionários de uma 

farmácia de oficina engloba o quadro farmacêutico e o não farmacêutico, constituído por 

técnicos de farmácia e outros profissionais devidamente habilitados 
1
.  

A equipa da Farmácia Santo António é composta por: 

 Seis Farmacêuticos: Dr.ª Maria João Trabulo, Dr. Élio Silva, Dr.ª Ludomila Alves, Dr.ª 

Cláudia Carvalho, Dr. João Cunha; Dr.ª Susana Ferreira 

 Um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica – Técnico de Farmácia: Dr. Vasco Teixeira  

 Dois Técnicos Auxiliares de Farmácia: Andreia Andrade e Filipe Nunes 

 Cinco Enfermeiros: Enf.º Fábio Oliveira, Enf.ª Liliana Sousa, Enf.ª Ana Luisa Tavares, 

Enf.ª Ana Leal e a Enf.ª Ana Margarida.  

Todos os membros da equipa encontram-se devidamente identificados com cartões de 

identificação nos quais é possível ler o nome do profissional e título profissional, respeitando 

assim as BPF e o DL acima mencionado 
1,2

.  
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3- Fontes de Informação 

 

A Farmácia Santo António possui diversas fontes bibliográficas, como Farmacopeia 

Portuguesa, o Formulário Galénico Português, o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional 

Terapêutico, Manual de Atendimento Farmacêutico, entre outros, que podem ser consultadas 

sempre que necessário. Para além das fontes bibliográficas, todos os postos de atendimento 

possuem acesso à Internet, o que permite realizar pesquisas sempre que necessário.  

Enquanto estagiária, por diversas vezes necessitei de consultar as fontes de informação 

disponíveis para poder dar resposta a questões/situações que me iam surgindo.  

 

4- Gestão e Administração da Farmácia 

 

Para que a Farmácia possa prestar sempre um serviço de excelência aos seus utentes é 

necessária uma gestão rigorosa, por forma a assegurar todos os meios necessários à atividade 

farmacêutica e, no caso da Farmácia Santo António que possui um serviço de Enfermagem 

permanente, ao ato de enfermagem. Desta forma, garante-se a defesa e promoção da saúde 

pública. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a forma como uma farmácia é gerida, 

tendo tipo a possibilidade de esclarecer dúvidas sempre que estas surgiam.  

 

4.1- Sistema Informático 

 

O Sifarma 2000, aplicação informática desenvolvida pela Glint®, é o software utilizado na 

Farmácia Santo António. Este é fundamental no quotidiano dos profissionais que trabalham na 

farmácia uma vez que possibilita uma interligação entre as várias atividades farmacêuticas, 

como a gestão e receção de encomendas, devoluções, faturação, inventário, gestão de stocks, 

controlo dos prazos de validade, atualização de preços, processamento do receituário, 

dispensa de medicação, entre outros. Através deste programa informático é, ainda, possível 

fazer o registo dos utentes da farmácia criando uma ficha de utente que, sempre que 

necessário, pode ser atualizada e que contem informações que possibilitam um atendimento 

mais personalizado e completo.  

Este programa informático sofre constantes atualizações que permitem melhorar o seu 

funcionamento.   

Durante o meu estágio aprendi a trabalhar com o Sifarma 2000. Assisti, no entanto, às quebras 

de comunicação que inviabilizavam a dispensas de receitas eletrónicas o que dificultava o 

trabalho dos farmacêutico e se tornava num transtorno para os utentes. A Farmácia tentou 

sempre dar resposta a estes casos o que me possibilitou aprender o que fazer em caso de 

falha do sistema informático. 

 

 



6 
 

4.2- Sistema de Gestão de Qualidade 

 

A Farmácia Santo António possui um Manual de Gestão de Qualidade em conformidade com 

os requisitos da NP EN ISO 9001, BPF e requisitos legais aplicáveis ao sector farmacêutico. A 

gestão da qualidade dos serviços prestados é uma preocupação do grupo FASTFARMA sendo 

esta fundamental para um bom atendimento dos utentes, assim como, para a promoção da 

Saúde Pública. 

 

4.3- Gestão de Stocks 

 

A gestão dos stocks numa Farmácia é fundamental para a garantir um bom equilíbrio financeiro 

e para garantir que os produtos estarão disponíveis para satisfazer as necessidades dos 

utentes. Para tal, é necessário avaliar as solicitações diárias do público da farmácia, a 

quantidade de vendas, a margem de lucro, o preço de venda, o preço de custo, o espaço para 

o armazenamento, sazonalidade dos produtos, entre outros, por forma a evitar um stock 

demasiado elevado ou a rutura do mesmo.   

O Sifarma 2000 facilita o processo da gestão de stocks, uma vez que permite verificar a 

rotação do produto, consultar o stock existente na farmácia e definir as quantidades mínima e 

máxima de cada produto. Sempre que o stock é inferior ao estipulado, o produto em questão 

passa a constar da listagem das faltas. A partir destes dados é possível gerar encomendas 

diárias aos fornecedores. 

Na Farmácia Santo António, a gestão de stocks está a cargo do técnico auxiliar de farmácia 

Filipe Nunes.  

 

4.4- Encomendas 

 

Tal como referido no ponto anterior, uma correta gestão de stocks auxilia na gestão das 

encomendas. A compra de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser feita aos 

armazenistas ou diretamente aos laboratórios da indústria farmacêutica, (sendo a entrega 

destas feitas através dos armazenistas). A Farmácia Santo António tem como armazenistas 

fornecedores a OCP Portugal®, a Cooprofar®, a Alliance Healthcare® e a Empifarma®, sendo 

os fornecedores principais a Cooprofar® e a OCP Portugal®.  

As encomendas aos armazenistas são realizadas diariamente, quer para regularizar stocks 

quer para satisfazer pedidos específicos de utentes. As encomendas realizadas diretamente 

aos laboratórios, são, normalmente, em quantidades superiores e feitas apenas quando as 

vantagens económicas o justificam, ou sempre que há impossibilidade de obter o produto 

através dos armazenistas. 
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4.4.1- Receção e Conferência da Encomenda 

 

A receção de encomendas ocorre, na zona de receção (descrita no ponto 1.2.1.2). Todas as 

encomendas vêm acompanhadas da respetiva fatura e/ou guia de remessa no qual constam 

diversas informações, como o número de unidades pedidas e enviadas, os Preços de venda à 

Farmácia (PVF), Preços de Venda ao Público (PVP) e a taxa de IVA aplicável, prazo de 

validade, tornando-se, assim, uteis no processo de conferência de encomendas. 

A receção das encomendas é feita através do Sifarma 2000 que permite a conferência das 

encomendas realizadas, atualizando automaticamente o stock informático. Neste processo é 

necessário conferir:  

 Designação do produto, forma farmacêutica, dose e número de unidades por 

embalagem;  

  Quantidade pedida/enviada;  

  PVF e PVP 

  Estado de conservação da embalagem;  

 Prazo de validade, PV  

Caso haja alguma discrepância entre o que está na fatura e/ou cartonagem do produto e a 

informação do Sifarma, procede-se à respetiva atualização. É frequente a necessidade de 

atualização do PVP e prazos de validade.  

No caso de ser rececionado um produtos que ainda não possui uma ficha de no Sifarma é 

necessário proceder à sua criação.   

No processo de receção de encomendas é, ainda, preciso fixar o preço dos produtos que não 

têm PVP configurado. Nestes casos cabe à farmácia atribuir-lhe um preço em função do PVF e 

da margem de lucro.  

Quando a encomenda engloba matérias-primas, é fundamental verificar se estas se encontram 

devidamente identificadas (identificação da matéria-prima e fornecedor, número de lote, 

condições de conservação, precauções de manuseamento e PVF) e em perfeito estado de 

conservação. É ainda necessário verificar a existência do boletim de análise, o qual deve estar 

em conformidade com a respetiva monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa ou nas 

Farmacopeias de outros Estados-Membros da União Europeia. Este boletim deve ser 

arquivado em pasta própria devidamente identificada.   

No final da receção da encomenda verifica-se se o valor total da fatura é igual ao presente no 

programa informático e, se tudo estiver de acordo, finaliza-se a receção da encomenda e 

arquiva-se a fatura em pasta própria devidamente identificada.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar a receção de encomendas tendo-

me sido explicada a forma como é feita, os pontos que devemos ter em atenção e a forma 

como são marcados o PVP dos produtos cujo preço é aplicado pela Farmácia. Tive, ainda, a 

oportunidade de realizar receção de encomendas.  
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4.4.2- Armazenamento   

 

O correto armazenamento dos produtos é um ponto fulcral para o bom funcionamento da 

farmácia.  

Na Farmácia Santo António, tal como já referido, existe mais do que um local de 

armazenamento. No local principal de armazenamento, os MSRM cuja fórmula farmacêutica 

são comprimidos ou cápsulas estão organizados em gavetas deslizantes por ordem alfabética 

(tanto medicamentos originais como os medicamentos genéricos). Também em gavetas 

deslizantes e organizados por ordem alfabética encontram-se os colírios, pomadas, pastas, 

cremes, óvulos, supositórios e gotas orais sujeitos e não sujeitos a receita médica. 

Organizados em estantes, separadas entre si, encontram-se:  

 Medicamentos não sujeitos a receita médica, MNSRM, cuja forma farmacêutica é 

sólida e medicamentos homeopáticos;  

 MNSRM para uso externo;  

 MSRM e MNSRM (grânulos ou saquetas);  

 Medicamentos de uso veterinário,  

 Dispositivos médicos; 

 Pó para suspensão oral, suspensões orais e xaropes; 

 Produtos de higiene corporal e íntima; 

 Produtos de higiene oral; 

Os dispositivos médicos para o controlo da diabetes, encontram-se armazenados, em gavetas 

deslizantes, na área de atendimento ao público. Nesta área existem ainda gavetas nos quais 

estão armazenados os suplementos alimentares, chás, medicamentos homeopáticos, produtos 

de cosmética e produtos destinados a crianças.  

Após a receção de encomendas, procede-se ao armazenamento dos produtos nos respetivos 

locais. Esta tarefa exige muita atenção por parte dos profissionais, pois erros no 

armazenamento podem levar a erros na dispensa de medicamentos. Durante o 

armazenamento, é preciso ter em atenção aos PV dos produtos, armazenando-os por forma a 

vender em primeiro lugar os que têm um PV menor.  

Na Farmácia Santo António, devido à existência de mais do que um local de armazenamento, é 

frequente a necessidade de repor os stocks da área principal de armazenamento. Para tal, 

verificam-se os produtos em falta e, caso existam excedentes destes no armazém do piso 

inferior, são transferidos para área principal de armazenamento.  

O armazenamento foi uma das minhas funções durante o meu estágio, principalmente, durante 

as primeiras semanas, tendo sido muito importante para a minha formação, pois permitiu-me 

ter contacto com os produtos vendidos na farmácia, marcas comerciais, conhecer o seu aspeto 

das embalagens, o local onde são armazenados e, em alguns casos, o fim a que se destinam.  
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4.5- Controlo dos Prazos de Validade 

 

O controlo dos PV é fundamental para uma boa gestão dos stocks presentes na farmácia. 

Recorrendo-se a listagens retiradas do sifarma nas quais constam os produtos com uma 

validade igual ou inferior a 6 meses, mensalmente, procede-se à verificação dos prazos de 

validade. Neste processo procede-se à retirada dos produtos cuja validade termina nos 6 

meses seguintes, excetos nos produtos alimentícios em que o período diminui para um mês. 

Durante a verificação, anota-se o menor prazo de validade dos produtos verificados que ficam 

em stock, por forma a atualizar a informação presente no sifarrna. Para além desta verificação, 

o prazo de validade é, também, confirmado no momento da dispensa, diminuindo assim a 

probabilidade de erros.   

Normalmente, a verificação dos prazos de validade está a cargo do Dr. Vasco Teixeira e da 

técnica auxiliar de farmácia, Andreia Andrade. Durante o meu estágio procedi a verificação dos 

prazos de validade dos produtos da farmácia. 

 

4.6- Devolução de Produtos 

 

Em certas situações como: produtos entregues danificados, produtos entregues erradamente, 

produtos não enviados, quantidades incorretas, recolha de produtos declarada pelo 

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

fornecedor (comunicada à farmácia através de circulares informativas), ou ainda, produtos com 

PV a expirar ou já expirado, pode proceder-se à sua devolução. Para tal é criada uma nota de 

devolução, de carácter obrigatório, que contém informações relativas ao produto e a razão da 

devolução. Assim, os produtos são enviados ao fornecedor/laboratório respetivo, (através dos 

distribuidores) juntamente com uma nota de devolução (original e duplicado), ficando o 

triplicado arquivado na farmácia. Caso o laboratório concorde com o motivo da devolução e a 

aceite, emite uma nota de crédito à farmácia. Esta nota de crédito é posteriormente enviada à 

farmácia, que a analisa e regulariza. Uma das atividades que realizei no meu estágio foi a 

regularização de notas de crédito.  

No caso de o laboratório não aceitar a devolução, o produto passa a contabilizar como quebra 

na farmácia.  

 

5 - Cedência de Medicamentos 

 

A de cedência de medicamentos é definida como é o “ato profissional em que o farmacêutico, 

após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos 

doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

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

medicamentos”
 2

. Esta é atividade com maior responsabilidade e que exige maior rigor por 

parte do Farmacêutico numa farmácia comunitária.  
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No momento da cedência de medicamentos, cabe ao Farmacêutico avaliar medicação 

dispensada, por forma a conseguir detetar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos. Desta forma, o Farmacêutico evitará que o utente possa vir a sofrer com 

resultados negativos associados à medicação
2
.  

A informação que o Farmacêutico transmite ao utente no momento da cedência de 

medicamento deve ser simples, clara e objetiva. O Farmacêutico deve, sempre, tentar 

interpelar o utente de forma a perceber se ele percebeu a mensagem que lhe foi transmitida.  

 

5.1 – Cedência de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os MSRM são todos aqueles que: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam;  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica 
3
. 

Estes medicamentos só podem ser cedidos nas farmácias mediante uma prescrição médica 

válida.  

Os MSRM constituem a maioria dos produtos vendidos numa farmácia. Durante o meu estágio, 

este foram os produtos que mais dispensei. No caso dos MSRM cujo custo é inferior a uma 

consulta médica nos cuidados de saúde primários públicos existe uma dificuldade acrescida 

em explicar/negar aos doentes que estes medicamentos não podem ser cedidos sem a receita 

médica. Esta foi uma das dificuldades pelas quais passei no contacto com os utentes.  

 

5.1.1- Receita Médica 

 

Atualmente, a prescrição médica pode ser realizada eletronicamente, receita eletrónica 

materializada e desmaterializada, e a receita manual, sendo que o objetivo é que todas as 

prescrições passem a ser desmaterializadas.
4
   

Na receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel, cuja prescrição e dispensa são 

realizadas eletronicamente, a informação fica registada na Base de Dados Nacional de 

Prescrições (BDNP) e, mediante a apresentação do número e códigos da receita, a Farmácia 

consegue aceder a esta informação e dispensar o medicamento ao utente
4
. No caso da receita 

eletrónica materializada, a prescrição pode ser realizada on-line, ou seja, no momento de 

prescrição os softwares têm de validar e registar a receita na BDNP, ou off-line em que o 

registo da informação da prescrição é feito posteriormente à sua emissão em papel. Nesta 
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situação, as receitas são emitidas com uma numeração local, atribuída pelo software de 

prescrição e a sua dispensa não pode ser realizada eletronicamente pois a informação não se 

encontra na BDNP.  

A prescrição com recurso a receitas manuais só pode ser realizada em regime de exceção que 

tem de ser devidamente assinalado, pelo médico prescritor, na respetiva receita. As exceções 

são: prescrição no domicílio, falência informática, inadaptação do prescritor, até 40 

receitas/mês.   

As prescrições por via eletrónica devem incluir, obrigatoriamente, a DCI da substância ativa, 

estando, no entanto, acauteladas exceções. Assim, o prescritor pode prescrever por marca 

comercial ou nome do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), quando:  

• exceção a) – medicamento com margem ou índice terapêutico estreito;  

• exceção b) – intolerância ou reação adversa prévia;  

• exceção c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias; 
4 

Estas exceções devem estar contidas na receita e no caso das duas primeiras, o farmacêutico 

apenas poderá dispensar o medicamento constante na receita
4
. No caso da exceção c), o 

utente poderá optar por medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que possuam um PVP 

igual ou inferior. 
4
 

 

5.1.2- Aviamento da receita 

 

Para que seja possível o aviamento de uma receita médica é necessário que esta contenha a 

seguinte informação:  

 Número da receita;  

 Identificação do local de prescrição;  

  Identificação do médico prescritor;  

  Dados do utente:  

 Nome e número de utente; 

 Número de beneficiário da entidade financeira responsável: subsistema de 

saúde, Centro Nacional de Proteção contra Riscos Profissionais, CNPRP, ou  acordos 

internacionais;  

 Regime especial de comparticipação de medicamentos representado pelas 

letras “R”, para pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação, e a 

letra “O”, para utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação 

identificado por menção ao respetivo diploma legal.  

 Entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita: 

Sistema Nacional de Saúde, SNS, subsistemas públicos da responsabilidade do SNS, 

Seguros de Saúde, CNPRP ou ao abrigo dos regulamentos comunitários ou Acordos 

Internacionais. Neste último caso, deverá constar a sigla do país, código da entidade 

responsável e o número de beneficiário correspondente; 
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 DCI ou prescrição por marca comercial ou nome do titular (AIM), quando acompanhada 

da respetiva exceção.  

 Dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens e posologia e duração do 

tratamento;  

 No caso do regime especial de comparticipação representado pela letra “O” deve 

constar a identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação 

do medicamento;  

 Assinatura do prescritor;   

 Data de prescrição;  

 Período de validade. 
4
 

Nos casos de se tratar de uma receita materializada ou de uma receita manual, antes de ser 

efetuada a dispensa é necessário proceder à validação de toda esta informação
4
. Se se tratar 

de uma receita desmaterializada a validação é feita informaticamente
4
.  

Para além da informação acima menciona, nas receitas médicas materializadas deve constar a 

referência ao tipo de receita
4
. Esta referência é feita com recurso a siglas:  

 RN: receita de medicamentos;  

 RE: receita especial para a prescrição de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos;  

 MM: receita para medicamentos manipulados;   

 MDB: receita para produtos de protocolo da Diabetes Mellitus;  

 OUT: receita que se destina a produtos dermocosmética, papas de bebé, meias 

elásticas, entre outros. 
4
 

Nas receitas desmaterializadas cada linha tem uma codificação específica atribuída pela BDNP 

e a cada linha de prescrição corresponde a um Código Nacional para a Prescrição Eletrónica 

de Medicamentos, ou um número de registo de um medicamento ou outro código oficial 

identificador do produto prescrito
4
. Cada linha, tal como acontecia para as receitas 

materializadas, possui uma referência ao tipo de linha: 

 LN - Linha de prescrição de medicamentos;  

 LE - Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo; 

  LMM - Linha de prescrição de medicamentos manipulados;  

 LMA - Linha de prescrição de medicamentos alergénios destinados a um doente 

específico;  

 LMDT - Linha de prescrição de produtos dietéticos;  

 LMDB - Linha de prescrição de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus; 

  LCE - Linha de prescrição de câmaras expansoras;  

 LOUT - Linha de prescrição de outros produtos.
4
 

Durante o meu estágio, sempre que realizei dispensa de receitas médicas, após verificar toda a 

informação, tentava perceber junto do utente se a medicação era para a pessoa que a vinha 

levantar, se se tratava de medicação crónica ou se era a primeira vez que ia fazer o 

medicamento. No caso de ser uma medicação habitual, questionava o utente sobre qual o 
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medicamento que fazia (medicamento de marca ou genérico se aplicável), e caso o utente não 

soubesse responder consultava o seu histórico de vendas no Sifarma 2000. Nestes casos, 

após a recolha dos medicamentos, tentava perceber junto do utente a forma como os estava a 

tomar com o objetivo de tentar identificar alguma incorreção na toma. Se pelo contrário, fosse a 

primeira vez que contactava com essa medicação, questionava o utente se pretendia 

medicamento de marca ou genérico (se aplicável), e após a recolha do medicamento, procedia 

ao esclarecimento da função do medicamento, a posologia, das precauções a ter na toma, 

efeitos adversos comuns e forma de conservação. Tentava faze-lo da forma mais clara 

possível, recorrendo a uma linguagem simples e objetiva confirmando sempre se o utente se 

encontrava esclarecido. Mesmo prestando estes esclarecimentos, na Farmácia Santo António 

é habitual anexar a posologia e duração do tratamento à embalagem, por forma a minimizar 

possíveis erros, utilizando para tal autocolantes específicos para o efeito.   

O atendimento é finalizado com a validação dos medicamentos no Sifarma 2000 e, no caso das 

receitas manuais e receitas materializadas, com impressão dos códigos de barras dos 

medicamentos dispensados no verso da receita seguida da assinatura do utente. Nas receitas 

não materializadas tal não é necessário. O atendimento termina com o pagamento e emissão 

da fatura. 

 

5.1.2.1- Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

 Os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou 

psicotrópicos que se encontram descritas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

janeiro, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, possuem 

algumas particularidades na sua dispensa
4
. Assim sendo, sempre que um Farmacêutico avia 

um destes medicamentos, independentemente do tipo de prescrição, tem de registar 

informaticamente os seguintes dados: 

 Identificação do doente: nome; data de nascimento; número e data do bilhete de 

identidade ou da carta de condução ou número do cartão do cidadão ou, em caso de 

cidadãos estrangeiros, número do passaporte, e morada. 

 Caso o utente a quem é dispensada a medicação não corresponda ao utente a quem 

esta foi prescrita, deve registar-se: O nome e morada do utente a quem o se destina o 

medicamento e o nome, a data de nascimento, a idade, a morada e o número e data do 

bilhete de identidade ou da carta de condução ou número do cartão do cidadão ou, em 

caso de cidadãos estrangeiros, o número do passaporte,  

  Identificação da prescrição;  

 Identificação do prescritor 

  Identificação da farmácia (por via informática) 

  Medicamento: Número de registo e quantidade dispensada.  

  Data da dispensa. 
4
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No caso de prescrições manuais ou materializadas, o utente ou o seu representante assinam 

de forma legível no verso da receita; no caso de não saber assinar, o farmacêutico consigna 

essa menção no verso da receita. Se for uma prescrição desmaterializadas, apenas é permitida 

a dispensa online deste tipo de medicamentos
4
. 

Após o aviamento da receita, é necessário guardar em arquivo, por um período mínimo de 3 

anos, uma cópia das prescrições manuais ou materializadas, ou, no caso das prescrições 

desmaterializadas, o documento de psicotrópicos e estupefacientes emitido no ato da 

dispensa
4
. Este arquivo tem de ser efetuado por ordem de aviamento e conter os dados acima 

mencionados
4
.  

 

5.1.3- Regime de comparticipações 

 

O regime de comparticipação de medicamentos prevê a possibilidade de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial
4
.  

O regime geral de comparticipações é aquele em que o estado paga uma percentagem do 

preço de venda ao público dos medicamentos de acordo 5 escalões de comparticipação: 

Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15%. Os medicamentos 

são agrupados nestes escalões mediante a sua classificação farmacoterapêutica
4
.  

O regime especial de comparticipação varia mediante os beneficiários a que se destina. No 

caso dos pensionistas do regime especial os valores de comparticipação do Estado sofrem um 

acréscimo em todos os escalões do regime normal passando: Escalão A- 95%; Escalão B- 

84%; Escalão C- 52% e no Escalão D- 30%
4
. Para além deste acréscimo, a comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos para estes pensionistas é de 95% em todos os escalões, 

desde que os medicamentos possuam um PVP igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do 

grupo homogéneo em que se inserem
4
. Para além dos pensionistas do regime especial 

existem, ainda, comparticipações especiais de medicamentos utilizados no tratamento de 

determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes, sendo estas definida por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da Saúde e, assim, diferentemente 

graduada em função das entidades que o prescreveram ou dispensam
4
. 

A Estado Português prevê, ainda, a comparticipação de determinados medicamentos 

manipulados em 30% do PVP, a comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo da 

diabetes, com uma comparticipação de 85% PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas 

e lancetas
4
. São, ainda, comparticipados a 100% produtos diatéticos com carácter terapêutico 

desde que sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos 

centros de tratamento dos hospitais protocolados com o referido Instituto e em 80% as 

câmaras expansoras (num valor limite de 28€, e é limitada a uma câmara expansora, 

independentemente do tipo, por utente, por cada período de um ano)
4
.  

Alguns utentes possuem, ainda, sub-sistemas de saúde beneficiando de outros organismos de 

comparticipação para além do SNS, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, EDP, Serviço 

de Assistência Médico-Social, SÃVIDA, Fidelidade, Medis, entre outos.         
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No aviamento de uma receita médica, mediante o plano de comparticipação, é-lhe atribuído um 

número de lote e série.  

Ao longo dos 4 meses de estágio contactei com diferentes regimes de comparticipação e 

aprendi como proceder em cada caso para dispensar corretamente a receita. 

  

5.1.4- Conferência de Receituário 

 

Tal como referido no ponto anterior, é atribuída à receita médica, mediante o plano de 

comparticipação, um número de lote e série.  

Diariamente, as receitas manuais e materializadas são conferidas pelos farmacêuticos sendo, 

posteriormente, organizadas nos respetivos lotes. Quando estes ficam completos, ou seja, 

quando possuem 30 receitas, é impresso e carimbado o respetivo “Verbete de Identificação do 

Lote” que passa a envolver o lote das receitas. Os lotes podem não atingir 30 receitas, nestes 

casos, o lote é fechado no final do mês e impresso o respetivo verbete.  

Quando se trata de receitas desmaterializadas a sua conferência é desnecessária, pois elas 

são validadas informaticamente no ato de dispensa.  

No final de cada mês, a faturação é fechada e o receituário é enviado para o Centro de 

Conferência de Faturas ou para a Associação Nacional de Farmácias, dependendo se a 

entidade responsável é o SNS ou um dos outros organismos, respetivamente. 

 

5.2- Medicamentos Manipulados  

 

Medicamento manipulado, segundo a Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, define-se como 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”.
5
 Esta portaria refere, ainda, que os medicamentos 

manipulados devem ser preparados segundo as boas práticas que, de uma forma geral, 

abrangem: pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, material de 

embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem.
5
  

Na Farmácia Santo António, sempre que existe uma prescrição médica para medicamentos 

manipulados, estes são preparados, seguindo estes requisitos. A todos os manipulados 

preparados é atribuído um rótulo, (anexo I), no qual consta: identificação da farmácia e do 

Diretor Técnico; nome do manipulado e a sua fórmula qualitativa e quantitativa; nome do utente 

e do prescritor; lote; data de preparação e prazo de utilização; posologia; condições de 

conservação; via de administração; PVP calculado; instruções especiais de utilização.
5
  

Estes medicamentos são comparticipados se cumprirem os requisitos estabelecidos no 

Despacho n.º 18694/2010, 18 de Novembro: “Podem ser objeto de comparticipação pelo 

Serviço Nacional de Saúde e pela ADSE os medicamentos manipulados relativamente aos 

quais ocorre uma das seguintes condições: a) Inexistência no mercado de especialidade 

farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida; b) Existência de 

lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; c) Necessidade de 
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adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de populações 

específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria”.
6 

Durante o meu estágio na Farmácia Santo António preparei medicamentos manipulados, 

nomeadamente cápsulas e uma pomada. 

   

5.3- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica, estão diretamente relacionados com a 

automedicação. Esta define-se como “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que 

se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde.”
7
  

Durante o meu estágio foi-me, por variadas vezes, solicitado aconselhamento de MNSRM por 

doentes que pretendiam automedicar-se. É importante referir, que a automedicação não é 

recomendada em bebés, nem durante a gravidez e o aleitamento, no entanto, mais do que uma 

vez, me solicitaram MNSRM para estes casos
7
. Nestas situações, cabe ao Farmacêutico saber 

gerir a situação e avaliar os riscos da dispensa do medicamento.  

Sempre que dispensava um MNSRM informava os utentes das posologias, forma de toma e 

precauções e advertia-os de que deveriam voltar à Farmácia ou consultar o médico se: os 

sintomas persistirem ou se agravassem; se não sentissem melhorias do estado de saúde; se 

surgissem efeitos ou reações adversas; ou se fosse conveniente reavaliar a evolução do 

tratamento, como por exemplo, em casos de afeções de pele.  

Os MNSRM são uma área em que o Farmacêutico tem um papel preponderante sendo com 

base nestes medicamentos, que maioritariamente, baseará o aconselhamento, sendo assim 

necessário ter um profundo conhecimento deste medicamentos e das patologias aos quais se 

destinam.    

 

6- Produtos Fitofarmacêuticos  

 

A Farmácia Santo António possui uma vasta variedade de produtos fitoterapêuticos o que 

possibilita o seu aconselhamento em diferentes patologias. A tosse seca ou com expetoração e 

as doenças venosas, foram das patologias em que mais aconselhávamos produtos como 

Grintuss® (adulto e pediátrico) e o Fisioven® (gel ou cápsulas), respetivamente. Os problemas 

menores de sono e as patologias respiratórias, como rinites e reações alergias, são também 

áreas onde a fitoterapia é bastante usada.    

 

7- Homeopatia  

 

Apesar da ausência de evidência da sua eficácia, os medicamentos homeopáticos eram 

requisitados por alguns utentes da farmácia e, em casos muito específicos, indicados pelos 

profissionais de saúde.  
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Enquanto estagiária, o aconselhamento destes produtos não era uma prática recorrente. Fi-lo, 

apenas, em casos muito esporádicos e específicos de utentes com múltiplas patologias para os 

quais a terapêutica alopática estava desaconselhada, recomendando sempre, que se os 

sintomas se mantivessem ou aos primeiros sinais de agravamento contactassem o seu médico. 

 

8- Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 

Ao longo do meu estágio na Farmácia Santo António verifiquei que os utentes com animais 

domésticos tinham uma grande preocupação com a sua saúde e higiene. Os desparasitantes 

de uso interno e externo foram os medicamentos veterinários que mais vendi. Produtos como 

coleiras repelentes e shampoos também eram requisitados pelos utentes. Tive, ainda, casos de 

dispensa de receitas de médicos veterinários que prescreviam medicamentos de uso humano 

para serem administrados em animais, sendo nestes casos importante verificar se as doses 

estavam devidamente adequadas aos animais.  

Os medicamentos e produtos de uso veterinário foi uma das áreas em que, inicialmente, senti 

mais dificuldades em fazer o aconselhamento. 

 

9-Suplementos Alimentares  

 

Durante o meu estágio tive a possibilidade de contactar com variados suplementos 

alimentares. Os aconselhamentos mais frequentes nesta área eram em resposta a queixas de: 

cansaço físico e intelectual, fraqueza muscular, dificuldades de memorização e falta de apetite 

(este último, maioritariamente em crianças). Nestes aconselhamentos transmiti, sempre, aos 

utentes que os suplementos alimentares devem ser usados como complemento de uma dieta 

equilibrada e de um estilo de vida saudável. 

Tive, ainda, a oportunidade de aconselhar suplementos a doentes com patologias como: 

doença renal, doença hepática e oncológica, consolidando e aplicando os conhecimentos que 

tinha adquirido no estágio que realizei nos Hospital Privado de Gaia. Estes doentes, exigem 

uma alimentação extremamente cuidada, sendo esta, mesmo assim, muitas vezes insuficiente, 

pelo que, necessitam de suplementação com composição específica.  

 

10- Artigos de Puericultura 

 

A Farmácia Santo António tem espaço dedicado aos artigos de puericultura nas quais estão 

expostos as gamas de criança de várias marcas, como Mustela®, Uriage®, Isdin®, Aderma®, 

Chico®, entre outras. Neste espaço estão expostos cremes, loções, shampoo, géis de banho, 

chupetas, boiões de fruta, etc.  

Durante o meu estágio tive a possibilidade de aprender bastante sobre esta área e de fazer 

vários aconselhamentos, principalmente de produtos para crianças com dermatite atópica.  

 



18 
 

11- Produtos Cosméticos e de Higiene Pessoal  

 

Durante o meu estágio pude contactar com várias marcas e respetivas gamas de produtos 

cosméticos. Esta é uma área de constante inovação em que existe mais de que uma opção 

para cada caso, o que exige dos profissionais um conhecimento abrangente de dermatologia e 

dos produtos disponíveis no mercado, assim como, uma constante atualização nestas áreas.  

A Farmácia Santo António oferece aos seus clientes um grande leque de opções nesta área, 

com produtos das mais variadas marcas como: Caudalie®, Lierac®, Vichy®, La Roche-

Posay®, Uriage®, Skinceuticals®, Isdin®, Avene®, Bioderma®, entre outras. No período em 

que estagiei tive a oportunidade de assistir a vários aconselhamentos nestas áreas e de 

esclarecer dúvidas com os profissionais da Farmácia. Esta foi, sem dúvida, a área em que senti 

mais dificuldades e na qual me surgiram mais dúvidas aquando dos aconselhamentos.  

   

12- VALORMED 

 

Com o objetivo de  gerir os resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, foi 

criado em 1999, o VALORMED, uma sociedade sem fins lucrativos resultado de uma parceria 

entre a Indústria Farmacêutica, os distribuidores e as Farmácias tendo por base a sua 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo
8
.  

Durante o meu estágio, comprovei que os utentes estão familiarizados com o VALORMED e 

conscientes da importância da recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, de 

modo a evitar os possíveis danos ambientais causados pelos medicamentos quando rejeitados 

em locais inadequados.  

  

13- Serviços e Cuidados Prestados na Farmácia 

 

Os utentes da Farmácia Santo António têm ao seu dispor variados serviços de saúde dos quais 

podem usufruir diariamente. A Farmácia possui serviços de enfermagem permanente, 

determinação de parâmetros bioquímicos, nomeadamente,  glicemia, colesterol total, colesterol 

HDL, colesterol LDL, triglicerídeos, hemoglobina glicosilada e perfil lipídico (triglicerídeos, 

colesterol HDL, colesterol LDL), Consulta Farmacêutica e um serviço de “Moving” – Entregas e 

Consulta Farmacêutica ao Domicilio. 

Durante o meu estágio, tive a possibilidade de assistir a consultas Farmacêuticas que 

englobavam, muitas vezes, a determinação dos parâmetros bioquímicos. Numa fase mais 

avançada do meu estágio, tive a oportunidade de as realizar de uma forma autónoma, 

esclarecendo dúvidas sempre que estas surgiam. A determinação dos parâmetros bioquímicos 

é feita em sangue capilar e seguida de um aconselhamento/ esclarecimento de dúvidas do 

utente. O aconselhamento é feito mediante os valores obtidos e história clínica do utente. É 

importante salientar que, mesmo que os valores obtidos estivessem de acordo com os valores 

de referência, eu tinha o cuidado de incentivar os utentes a ter uma alimentação equilibrada, a 



19 
 

praticarem desporto e a evitarem comportamentos de risco, como o tabagismo. Um dos 

grandes desafios de enfrentei nestas consultas foi a dificuldade em conseguir convencer os 

fumadores a tentarem abandonar o vício.  

Para além da Consulta Farmacêutica, tive a oportunidade de acompanhar de perto e participar 

no serviço de “Moving”. Este serviço de entregas de medicamentos e produtos de saúde e 

consultas Farmacêutica no domicílio, que se encontra a cargo do Dr. João Cunha, não tem 

custo para o utilizador e pode ser requisitado no balcão da Farmácia, por telefone ou por e-

mail. No caso da entrega de medicamentos e produtos de saúde, esta funciona como se de um 

atendimento no balcão da farmácia se tratasse, ou seja, são prestados todos os 

esclarecimentos necessários ao correto uso dos produtos e esclarecidas todas as dúvidas dos 

utentes.   

 Quanto à consulta Farmacêutica, esta funciona da mesma forma que a que é realizada nas 

instalações da farmácia. O serviço de “Moving” é uma mais-valia para a população, 

principalmente, para a os idosos com dificuldades de locomoção.  

Este serviço engloba também a preparação da medicação em 2 lares de idosos, a MACUR e o 

Centro de Dia de Paços de Brandão. Tive a oportunidade de realizar esta tarefa que passa pelo 

fornecimento e preparação da medicação semanal dos utentes conseguindo-se, desta forma, 

garantir que tomam a medicação correta.  

Todo o serviço de “Moving”, é uma atividade muito gratificante, pois temos a oportunidade de 

ajudar aqueles que tem mais dificuldade em aceder aos cuidados de saúde. De todas as vezes 

que realizei este serviço, pude sentir o carinho e a gratidão daqueles que, pelos mais variados 

motivos, recorrem a este serviço.   
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II – Temas Desenvolvidos  

 

Tema I: “ Intoxicações” 

 

1-Intoxicações  

 

Os números estáticos referentes a 2014 do Centro de Informação Antiveneno, CIAV, mostram 

que, em Portugal, os medicamentos são os principais agentes responsáveis por intoxicações.
9
 

Dentro deste grupo, os ansiolíticos (incluindo sedativos e hipnóticos), antidepressivos e 

antipsicóticos são os grupos que mais se destacam, seguidos de Anti-inflamatórios não 

esteroides, paracetamol, inibidores da enzima conversora da angiotensina e anti-histamínicos
9
. 

Devido às complicações que podem advir de uma intoxicação por medicamentos, 

principalmente se os primeiros socorros não forem prestados atempadamente, e tendo em 

conta a falta de conhecimento do que é o CIAV e da forma como o pode ser contactado, decidi 

abordar este tema com o objetivo de elucidar a população em geral dos cuidados a ter com os 

medicamentos e da forma como devem agir em caso de intoxicação. Para tal, elaborei um 

panfleto informativo (anexo II), que visa ser entregue aos utentes da Farmácia Santo António e 

que contém informações do que é o CIAV, como prevenir e o que fazer em caso de intoxicação 

por medicamentos.  

 

2-O que é o CIAV? 

 

O centro de informação antiveneno, CIAV, é um centro médico de consulta telefónica que faz 

parte do Instituto Nacional de Emergência Médica, INEM, organismo do Sistema Nacional de 

Saúde Português responsável por, em Portugal Continental, prestar, às vítimas de doença 

súbita ou sinistrados, os cuidados de saúde que necessitam
10

. Criado em 1982 para substituir o 

SOS-centro informativo de intoxicações (serviço privado), o CIAV, opera na área da toxicologia 

prestando informações úteis sobre intoxicações. Funciona diariamente, 24 horas por dia, 

através do número 808 250 143.
10

  

 

3-Como prevenir intoxicações por medicamentos 

 

Paracelso no século XVI disse “que tudo é veneno e nada e veneno só a dose faz o veneno”
11

. 

Por forma a evitar que os medicamentos virem veneno é importante saber como os manusear.  

As crianças são um grupo de risco para intoxicações por medicamentos por não estarem 

cientes do seu perigo. Assim sendo, é importante guardar os medicamentos num local fora do 

alcance do seu alcance e explicar-lhes o risco de tomarem medicamentos dos quais não 

necessitam, assim como, explicar-lhes o risco de cheirar, provar e/ou mexer em produtos 

perigosos
11

.  
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Toda a população é suscetível de sofrer uma intoxicação e por forma a evitar que acidentes 

aconteçam há algumas regras de segurança que devem ser tidas em consideração na hora de 

tomar um medicamento. Assim, não se deve tomar qualquer medicamento sem antes verificar 

a embalagem para garantir que o medicamento é, de facto, o que se pretende tomar
11

. Os 

medicamentos devem ser guardados nas embalagens originais por forma a evitar 

erros/trocas.
11

 É, ainda, de extrema importância tomar os medicamentos conforme as 

indicações do Farmacêutico ou Médico para evitar erros de dosagem
11

. 

 

4- O que fazer em caso de intoxicação por medicamentos 

 

No caso de acontecer uma intoxicação é fundamental tomar de imediato as devidas 

precauções para se possam evitar danos para a saúde humana ou, pelo menos, minimizá-los. 

Assim sendo, é importante manter a calma, preservar as embalagens suspeitas e contactar o 

CIAV (808 250 143).
11

 Responder as questões colocadas pelo médico (Quem; O quê; Quanto; 

Onde; Como) e seguir as instruções que ele der são os passos a seguir. 
11

 Caso não seja 

possível contactar o CIAV, deve-se ligar o número europeu de emergência, 112, ou dirigir-se 

ao hospital mais próximo fazendo-se acompanhar das embalagens suspeitas
11

. 
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Tema II: “Queimaduras” 

 

1- Queimaduras 

As queimaduras são lesões da pele ou de tecidos orgânicos resultantes de traumas 

provocados por atrito ou fricção, radiação, substâncias químicas, temperatura (sólidos ou 

líquidos quentes e chama) ou de origem elétrica. 
12,13

. Estas ocorrem em todas as faixas etárias 

e são transversais a todas as populações sendo responsáveis por grande morbilidade e 

mortalidade 
14,15

. São também o motivo de muitas idas à Farmácia com o intuito de obter um 

aconselhamento farmacêutico para o seu tratamento.  

No manual de apoio ao aconselhamento farmacêutico da Farmácia Santo António já existia 

uma orientação de aconselhamento para queimaduras. No entanto, esta não se encontrava de 

acordo com a atualização mais recente da norma da Direção Geral de Saúde, pelo que, é 

importante, tanto para a minha formação quanto para a Farmácia Santo António, a elaboração 

de uma orientação de tratamento de queimaduras sistematizada e atualizada e de um 

algoritmo, (anexo III), que possibilite uma consulta rápida para os profissionais.    

2- Pele  

A pele recobre todo o corpo e tem como funções proteger o organismo do calor, radiação 

ultravioleta, UV, microrganismos patogénicos, agentes externos e desidratação
16,17

. Estas 

múltiplas funções são conseguidas graças à presença da epiderme e da derme, as duas 

camadas que constituem a pele
17

.  

A epiderme é a camada mais exterior da pele.
17

 De origem ectodérmica é a porção epitelial da 

pele e é constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado.
17

 Divide-se em 5 

camadas: camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada 

córnea, sendo a camada basal a mais interna e a camada córnea a mais externa
17

. Estas não 

se encontram distribuídas uniformemente por todo o corpo o que faz variar a espessura da 

epiderme de região para região
17

. Desta forma, existe a pele fina e a pele espessa
17

. A pele 

espessa, presente na palma das mãos e planta dos pés, é formada pelas 5 camadas
17

. A pele 

final que reveste o resto do corpo é mais simples faltando, por vezes, as camadas granulosa e 

lúcida e apresentando uma camada córnea muito reduzida
17

.  

A derme, camada mais interna da pele, é formada por tecido conjuntivo
17

. Esta suporta a 

epiderme e une a pele ao tecido celular subcutâneo, conhecido como hipoderme
17

. Tal como a 

epiderme, a derme apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa na planta dos pés 

e palma das mãos
17

. É formada por 2 camadas, a camada papilar (mais superficial) e camada 

reticular (mais interna) que são ricas em fibras do sistema elástico, responsável, em parte, pela 

elasticidade da pele
17

. É na derme que se localizam os vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, 

folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas
17

.   
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A fazer a união da derme aos órgãos subjacentes existe a hipoderme
17

. Esta não é parte 

integrante da pele e é constituída por tecido conjuntivo e pelo panículo adiposo
17

. O panículo 

adiposo, cuja espessura varia mediante o local e o estado de nutrição do organismo, é o tecido 

adiposo que modela o corpo e funciona como reserva energética e proteção contra o frio
17

.  

3- Classificação das Queimaduras 

A gravidade da lesão na pele provocada por uma queimadura é proporcional à temperatura do 

agente causador da queimadura e da duração da exposição
20

.  

As queimaduras são avaliadas mediante a profundidade e extensão da lesão
13,14,16,19,20

. Tendo 

em conta a profundidade da lesão, ou seja, a quantidade de camadas de pele afetadas, as 

queimaduras podem classificar-se em queimadura epidérmica, queimadura superficial de 

espessura parcial, queimadura profunda de espessura parcial, queimadura profunda completa 

e queimadura profunda “completa +” 
18

. Estas lesões são também conhecidas como 

queimaduras de primeiro grau, segundo grau superficial e profunda e terceiro grau, 

respetivamente
 18

.  

As queimaduras epidérmicas atingem apenas a epiderme e caracterizam-se por eritema e dor 

local
 13,14,16,18-20

. Normalmente são resultado de exposições exageradas a raios UV ou 

pequenas lesões térmicas
14

.  

No que diz respeitos às queimaduras superficiais de espessura parcial a lesão atinge toda a 

epiderme e parte da derme papilar
18

. Caracterizam-se por apresentarem bolhas transparentes, 

exsudação, eritema e por ficarem brancas ao toque
14,16,19,20

.  

Quando a lesão abrange a epiderme, toda a camada papilar da derme e a derme reticular 

estamos na presença de uma queimadura profunda de espessura parcial
18

. Estas 

caracterizam-se pela presença de bolhas brancas ou rosa 
16,19,20

 e, devido à lesão das 

terminações nervosas, a dor não é muito marcada
 16

.  

As queimaduras profundas completas abrangem tanto a epiderme como a derme podendo 

mesmo atingir a hipoderme
18

. Estas lesões apresentam-se, normalmente, com uma coloração 

castanha
14,19

. Apresentam flictemas hemorrágicas e o local da queimadura perde sensibilidade 

pela destruição das terminações nervosas
20

. Se a lesão atingir, para além da pele e da 

hipoderme, músculos, tendões e ossos estamos na presença de uma queimadura de profunda 

“completa +” 
18

.   

A extensão das lesões avalia a área total de superfície corporal queimada (TBSA) 
18

. Esta é 

apresentada em percentagem de superfície corporal afetada e calculada através da tabela de 

Lund e Browder (figura 1)
 13,14,16,18-20

. Em caso de necessidade de uma avaliação mais rápida, 

pode-se calcular a TBSA através da Regra dos Noves (figura 1)
 2,3,7,8,9 

ou da medida da palma 

da mão do doente que corresponde a aproximadamente 1% da superfície corporal
18

. É 

importante salientar que a TBSA não é calculada nas queimaduras epidérmicas 
13,14,16,18,20

.
 
O 
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cálculo da TBSA através da regra dos Noves é feito considerando que cada segmento do 

corpo: cabeça e pescoço, cada membro superior, cada quadrante do tronco, cada coxa; cada 

perna e pé e os genitais e períneo, correspondem a 9% da superfície corporal 
18,21

. Assim, 

basta multiplicar o número de membros afetados por 9 para determinar TBSA, no entanto esta 

apenas pode ser aplicada em adultos e crianças com idade superior a 10 anos
21

. Utilizando a 

mediada da palma da mão basta dividir a área lesada pelo tamanho da palma da mão do 

doente e achar a TBSA. Relativamente à classificação de Lund – Browder a TBSA é calculada 

através do somatório da percentagem das áreas lesadas.  

 

Figura 1: Classificação de lund-brower e regra dos nove. 
14 
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4- Fisiopatologia das Queimaduras 

A lesão provocada pela queimadura pode ser dividida em 3 zonas, zona de coagulação (mais 

interna), zona de estase e a zona de hiperemia (zona mais externa) (figura2)
16

. A zona de 

coagulação é o local onde o dano é mais profundo. Nesta área os vasos sanguíneos 

trombosam e a pele morre
16

. A zona de estase é o local onde a perfusão dos tecidos está 

diminuída, podendo ser regenerada se houver uma rápida reposição de fluidos
16

. A ausência 

de reposição de fluidos, o edema ou o desenvolvimento infeção podem levar à perda total de 

tecido lesado
16

. A zona de hiperemia apresenta-se eritematosa gerada pela vasodilatação 

promovida pelas substâncias vasodilatadoras libertadas nos processos inflamatórios agudos 

que ocorrem localmente
16

.  

A fisiopatologia da queimadura é extremamente complexa levando a que o doente queimado 

seja considerado um doente politraumatizado que exige cuidados multidisciplinares
18

. As 

queimaduras, para além de danificarem a pele, podem comprometer outros órgãos como rim, 

coração, cérebro, pulmões, podendo mesmo gerar falência multiorgânica
18

.  

O calor causa desnaturação das proteínas e as alterações nas membranas celulares levam à 

acumulação de água e sódio no espaço intersticial e à saída dos eritrócitos dos capilares 

sanguíneos
16

. Quando as queimaduras, exceto as superficiais, atingem uma TBSA superior a 

15 % em adultos e 10% em crianças a perda de fluídos pode levar o doente a entrar em shock 

6 a 12 horas após a lesão (a perda de fluidos é proporcional com extensão da lesão) 
20

. Nestas 

situações a contração do miocárdio diminui, diminui o retorno venoso, pode ocorrer edema 

pulmonar resultante do aumento da permeabilidade capilar, ocorre vasoconstrição periférica e 

esplénica que, associadas à perda de fluídos, podem originar hipoperfusão dos órgãos 

gerando, desta forma, a sua falência 
15,16,20

. Paralelamente, os mediadores de inflamação 

podem provocar broncoconstrição e as taxas metabólicas podem aumentar até 300%, o que 

em associação com a hipoperfusão esplénica, põe em causa a integridade intestinal
 16

. O 

aumento nas taxas metabólicas leva a um aumento da gluconeogénese, proteólise e 

consequente perda de peso
20

. Estas alterações podem levar a um aumento da resistência à 

insulina 
20

. Os danos na pele são ainda responsáveis por alterações da termorregulação e por 

FIGURA 2: DIFERENCIAÇÃO DAS ZONAS DE QUEIMADURA 
16 
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diminuição da mobilidade dos membros 
16

. O sistema imunitário também é afetado o que 

provoca uma maior debilidade do organismo 
16

. 

5- Tratamento 

Os objetivos gerais do tratamento de queimaduras são a cura rápida da lesão, o controlo da 

dor e a cicatrização completa da área lesada, evitando, se possível, a formação de cicatrizes 
14

. 

O tratamento das queimaduras varia mediante a extensão e profundidade da lesão. Em todas 

as queimaduras é fundamental, logo após a lesão, retirar roupas e acessórios e aplicar água 

corrente durante alguns minutos 
14,16,18,20

. Se se tratar de uma queimadura química o tempo de 

irrigação deve ser pelo menos uma hora, exceto se o agente for a cal viva 
18

. Nestes casos a 

cal deve ser removida sem água 
18

.  

A desinfeção das feridas com agentes desinfetantes, como a iodopovidona ou cloro-hexidina, 

estão contraindicados
 
uma vez que atrasam a cicatrização dos tecidos 

14,16
. A limpeza da lesão 

deve ser feita com água esterilizada 
14

. A aplicação de corticosteroides tópicos em 

queimaduras epidérmicas, também, está contraindicado dado não reduzirem a inflamação 
16

. 

Nas queimaduras mais profundas, exceto indicação em contrário, deve ser feita a profilaxia 

tetânica 
16,18

.  

Existem situações específicas em que os doentes, após avaliação, devem ser encaminhados 

para os centros de tratamento de queimados. Estas situações englobam queimados com idade 

inferior a 5 anos ou superior a 65, queimaduras em mais de 10% da TBSA, lactentes com 

queimadura superficial de espessura parcial em mais de 5% da TBSA, queimaduras profundas 

de espessura parcial em mais de 2% TBSA, queimaduras da face, pescoço, tórax, períneo, 

mãos e pés, queimaduras circulares do tórax e/ou membros, queimadura profunda completa 

em qualquer grupo etário, queimaduras elétricas, queimaduras químicas, doentes que 

apresentem uma carboxihemoglobina superior a 10%, casos onde ocorreu a inalação de fumo 

e/ou substâncias tóxicas, queimados com traumatismo crânio-encefálico ou traumatismo 

músculo-esquelético, casos de suspeita de lesão por maus tratos, necrose epidermólise tóxica 

(síndrome de Lyell), queimaduras sem cicatrização entre o décimo e o décimo-quarto dia, 

queimados com cicatrizes de alguns meses e queimados com patologias como: diabetes 

mellitus, doença hepática, doença renal, doença cardíaca, doença psiquiátrica e/ou 

neurológica, neoplasias e situações de imunodepressão
18

.  

Nas lesões epidérmicas o tratamento passa pela aplicação, na área lesada, de loções ou 

cremes com componentes como o mel ou aloé-vera 
14,16

. A parte lipídica destas formas 

farmacêuticas ajuda a evitar perdas de água e acelera a cicatrização. A componente aquosa é 

importante para a hidratação do tecido lesado 
14,16

. Em alternativa aos cremes, pode-se 

recorrer a um penso protetor por forma a aumentar o conforto e a  promover uma cicatrização 

mais rápida 
18

. Devem ser recomendados pensos humedecidos que promovam a re-

epitelização da pele 
18

. Caso haja alguma lesão na pele, deve-se optar por um produto de 
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cicatrização de feridas 
18

. A direção geral de saúde recomenda a utilização de agente com 

ação antimicrobiana, como o creme de sulfadiazina de prata 
18

. As lesões devem ser 

reavaliadas 48horas após a primeira avaliação e depois de 3 em 3 dias até completa 

cicatrização 
18

. 

No tratamento das queimaduras superficiais de espessura parcial, após a lavagem do local 

com água, é necessário, em ambiente asséptico, drenar as flictenas. Seguidamente, e nas 72 

horas subsequentes, deve ser aplicado um agente com ação antimicrobiana, como o creme de 

sulfadiazina de prata 
18

. A sulfadiazina de prata é um antibacteriano tópico utilizado, em 

queimaduras, na prevenção e tratamento de infecções por Pseudomonas e Staphylococcus 
22

. 

A aplicação deve ser feita uma vez por dia, salvo indicação em contrário, aplicando uma 

camada sobre toda a ferida 
22

. O tratamento não deve ter uma duração superior a 7 dias, a não 

ser que haja sinal de infeção 
18

. As formas farmacêuticas com sulfadiazina de prata devem ser 

evitadas, em grávidas, lactantes, recém-nascidos, prematuros e pessoas sensíveis à 

substância ativa 
22

. Após o tratamento inicial com creme de sulfadiazina de prata, deve ser 

aplicado um penso hidrocolóide que irá promover a cicatrização. Tal como ocorre para as 

queimaduras epidérmicas, a lesão deve ser re-avalida ao fim de 48 horas 
18

. A região lesada 

deve ser protegida da radiação UV com o uso de protetor solar com índice de proteção elevado 

18
.  

Nas queimaduras profundas de espessura parcial, nas queimaduras profundas completas e 

“completas +” a abordagem ao doente queimado exige cuidados especiais. Primeiro é 

necessário ver qual o agente causador da lesão e, tal como acima descrito, se se tratar de um 

agente químico a lesão deve ser irrigada durante, pelo menos, uma hora, exceto se o químico 

for a cal viva 
18

. Neste caso, a primeira coisa a fazer é remover o agente a seco 
18

. Nas 

queimaduras elétricas com traumatismo associado, dado o risco de insuficiência renal aguda 

por rabdomiólise, a urina deve ser alcalinizada com bicarbonato de sódio
18

. 

Os doentes que sofrem queimaduras mais graves (mais profundas e extensas) devem ser 

mantidos secos e a uma temperatura superior a 35ºC. Pode ser necessário recorrer a 

intubação endotraqueal em situações como: coma, persistência de hipoxemia (saturação de 

oxigénio igual ou inferior a 90% na presença de suplementação de O2), TBSA superior a 35%, 

intoxicação por monóxido de carbono e queimaduras circunferenciais do tórax 
18

. Para além 

disto, devem ser realizados testes laboratoriais como hemograma, ionograma, uremia, tempo 

parcial de tromboplastina, tempo de protrombina, creatinina, glicemia, proteína C reativa, 

creatinafosfoquinase, proteínas totais/albumina, pesquisa de substancias como drogas ou 

medicamentos e, se aplicável, teste de gravidez para avaliar e monitorizar o doente
18

.  

Tal como já mencionado, dada a perda de capacidade da pele em evitar a desidratação, o 

doente incorre no risco de shock hipovolémico. Assim sendo, em adultos e crianças com 

queimaduras superiores a 20% da TBSA, recomenda-se a administração de lactato de ringer 

de acordo com a fórmula de Parkland, no adulto, (4ml x Kg x % de área total de superfície 
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corporal queimada) ou, no caso das crianças, com a fórmula de Brook modificada,  (2ml x kg x 

% da área total de superfície corporal queimada)
18

. A solução de lactato de ringer contém 

cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio di-hidratado e solução de lactato de 

sódio 
23

. Está indicada no tratamento de desidratação, acidose metabólica ligeira e situações 

de hipovolémia, nomeadamente, as desencadeadas por queimaduras 
23

. Os doentes 

queimados exigem, ainda, o controlo do débito urinário cujos valores devem manter-se nos 0,5 

ml/kg/hora no adulto e 0,5 a 1 ml/Kg/hora na criança (com peso inferior a 30Kg) 
18

. Estes 

valores são alcançados com recurso a reposição da volémia. Para além do débito urinário, é 

necessário monitorizar frequência cardíaca, estado de consciência, saturação de oxigénio e a 

pressão arterial
18

. No tratamento das queimaduras profundas de espessura parcial, 

queimaduras profundas completas e “completas +” a desinfeção da área lesada e o recurso a 

pensos pode não ser suficiente e levar à formação de cicatrizes e contracturas que diminuam a 

mobilidade dos membros afectados
20

. Assim sendo, para evitar ou minimizar o 

desenvolvimento de cicatrizes e contracturas, poder-se-á recorrer a procedimentos cirúrgicos 

com desbridamento das feridas e enxertos de pele 
20

.  

A dor é outro dos sintomas associados a estas queimaduras, pelo que a sua avaliação é 

fundamental nestes doentes 
18

. Após esta avaliação o doente deve ser arrefecido, o local da 

queimadura deve ser coberto com um lençol esterilizado e deve ser-lhe administrada analgesia 

endovenosa. O tratamento da dor em queimados será abordado seguidamente.  

 

5.1- Tratamento da Dor em Doentes Queimados 

A dor em doentes queimados é muito frequente e exige tratamento. Esta surge logo após a 

queimadura e é resultado da estimulação dos nociceptores presentes na epiderme e derme
 24

. 

Para além disso, logo após a lesão, gera-se uma reação inflamatória com libertação de 

mediadores químicos que sensibilizam e estimulam os recetores locais provocando dor
24

. O 

local onde ocorre a lesão permanece, durante dias, doloroso e reativo a estímulos mecânicos e 

térmicos, num processo conhecido como hiperalgesia primária 
24

. Pode, também, ocorrer 

hiperalgesia secundária resultante das alterações na resposta a estímulos mecânicos que 

ocorrem nos tecidos adjacentes
24

. Há medida que a resposta inflamatória vai decaindo, a dor 

também diminui
24

. A intensidade da dor varia com a profundidade e extensão da lesão, sendo 

maior nos locais de perda cutânea 
24

. Nas queimaduras em que há destruição das terminações 

nervosas, inicialmente, o local fica totalmente dessensibilizado e não há sensação de dor 
24

. No 

entanto, assim que o tecido nervoso começa a regenerar, o que normalmente ocorre de uma 

forma desordenada, ocorre o aparecimento de dor neuropática, que, em alguns pacientes, 

pode transformasse em dor crónica 
24

.
 

O tratamento da dor passa pela administração de fármacos, nomeadamente, paracetamol e/ou 

anti-inflamatórios não esteroides e opióides (como a morfina)
18

. A escolha do fármaco depende 

da intensidade da dor que se avalia com recurso a escalas de dor 
18

.   
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Tema III: “Herpes Labial” 

 

1- Herpes Labial 

 

O herpes labial é uma doença cujo principal agente causador é o vírus Herpes simplex tipo 1, 

HSV-1
25-29

. Infeções pelo Herpes simplex tipo 2 também podem originar lesões primárias de 

herpes labial, no entanto, este tipo raramente causa recidivas
29

. Neste contexto, focarei nesta 

abordagem apenas o HSV-1, principal causador da doença. 

Muito comum na população mundial, o HSV-1 pertence à família Herpesviridae e tem o Homem 

como único hospedeiro sendo um vírus neurotrópico humano
 25-29

. Normalmente, a 

primoinfeção ocorre nas primeiras duas décadas de vida e estima-se que seroprevalência será 

de cerca de 90%na população adulta mundial 
25-27,30,31,32

. Após a primoinfeção as recidivas são 

frequentes 
25,26,29

. Apesar de frequentes, estima-se que a recorrência da doença ocorra apenas 

em cerca de 20 a 40% dos infectados
31,32

. A partir dos 35 anos a frequência com que a doença 

surge diminui
29

.  

Dado vírus ter uma distribuição tão marcada na população mundial e a doença por ele 

provocada ser um motivo que leva muitas pessoas à Farmácia para solicitar aconselhamento 

farmacêutico, decidi elaborar um organigrama, (anexo IV) que facilite o aconselhamento 

farmacêutico nesta área.  

  

1.1 - Herpes simplex tipo 1 

 

O HSV-1 é um vírus de ácido desoxirribonucleico, DNA, de cadeia dupla linear pertencente à 

família Herpesviridae da qual também fazem parte outros vírus humanos como Herpes simplex 

tipo 2, Varicela zoster, Epstein-Barr, citamagalovirus, Human herpesvirus 6 e7 e o Herpes vírus 

associado ao sarcama de Kaposi 
25,26,28,30

. 

 O HSV-1 é um vírus neurotrópico humano que estabelece infeção latente nos gânglios da raiz 

dorsal e permanece no hospedeiro durante toda a sua vida
25,26,28,30

. As reativações do vírus que 

causam a doença ocorrem, preferencialmente, no gânglio trigeminal 
30,33,34

.  

Estruturalmente, o HSV-1 é formado por uma cápside icosaédrica composta por 160 

capsómeros e que contém no seu interior o material genético
25,26,28,30

. Esta é recoberta por uma 

matéria amorfa o tugmento que por sua vez é encapsulado pelo envelope
25,26,27,30

. O tugmento 

é composto por proteínas e alguns ácidos ribonucleicos, RNA, mensageiros víricos
28

. A 

proteína mais comum presente nesta estrutura é a proteína viríca 16, VP16, que possui um 

papel importante na reativação do vírus
1,4

. O envelope é formado por poliaminas, lípidos e 

glicoproteínas das quais se destacam glicoproteínas D,B,H,L, gD, gB, gH e gL, pois assumem 

um papel na entrada do vírus na célula
25,26,28,30

. As glicoproteínas conferem propriedades 

específicas ao HSV-1 que o distinguem dos restantes vírus da família e funcionam como 

antigénios que são reconhecidos pelo hospedeiro
26

. 

 



30 
 

1.1.1 Transmissão e Replicação do HSV-1  

 

A transmissão do vírus é feita através de gotículas de saliva ou contacto moco-cutâneo direto 

com indivíduos infetados que apresentem ou não a lesão provocada pelo HSV-1
27,30

. 

A partícula viral ao entrar em contacto com as células da mucosa oral e labial ou pele lesada 

liga-se à membrana plasmática através da ligação das gB e gC ao sulfato de heparano 

presente na superfície da célula hospedeira
 28

. Seguidamente, ocorre a ligação da gD aos seus 

recetores que incluem nectina 1 ou 2 e o mediador da entrada do vírus do herpes
35

. O vírus 

pode ainda usar uma versão alterada do sulfato de heparano, o 3-O-sulfato de heparano 

sulfatado, para ligar a gD e, independente da presença de recetores, promover a fusão do vírus 

com a célula 
35

. Após a ligação das glicoproteínas com os recetores inicia-se a fusão do 

invólucro com a membrana celular que a envolve a ligação das gH e gL aos recetores
 35

. 

Seguidamente a nucleocápside e o tugmento são libertados no citoplasma da célula 

hospedeira e transportados através de microtúbulos para o núcleo
25,31,35

. Utilizando a 

maquinaria da célula hospedeira, o material genético do vírus é traduzido e transcrito, e novos 

viriões são formados. 

Após a replicação nas células somáticas os viriões passam para os gânglios da raiz dorsal 

sendo que o mecanismo pelo qual esta transmissão ocorre não é totalmente conhecido
25

.  

O estado de latência define-se como a presença do genoma viral nas células do hospedeiro 

sem que haja produção de novas partículas virais mantendo, no entanto, capacidade para se 

replicar
25,26

. O genoma do HSV-1 fica latente no núcleo das células neuronais dos gânglios da 

raiz dorsal. Durante o período de latência, o gene latency – associated transcript, LAT, é 

altamente expresso e a sua expressão controlada por microRNA
25,26

. A expressão do gene LAT 

está relacionada a vários aspetos do período de latência. A expressão deste gene permite a 

sobrevivência da célula neuronal pois exerce uma ação anti-apoptótica, permite manutenção 

do estado da cromatina do genoma vírico e garante eficiência da reativação
25

.  

No processo de reativação a proteína VP16 do tugmento virico têm um papel fundamental na 

reativação do vírus por ser um transactivador
25

. Com uma ação direta no núcleo leva ao 

desenvolvimento de uma infeção ativa
25

. Quando ocorre a reativação, as novas partículas virais 

são transportadas por via dos microtúbulos axionais para os axónios ditais, levando assim à 

formação de uma infeção ativa nas células somáticas
25

.  

 

2-  Herpes Labial – Doença 

 

A primoinfeção pelo HSV-1, que normalmente ocorre em criança, pode ser assintomática ou 

manifestar-se sob a forma de gengivoestomatite herpética
 27,29,

. Esta caracteriza-se pelo 

aparecimento de febre, vesículas e lesões ulceradas nas gengivas e mucosa jugal assim como 

na zona peri-oral (figura 3) 
27,29

. Os principais sintomas são mau hálito intenso de aparecimento 

repentino, recusa da chupeta (crianças), dificuldade na ingestão de alimentos, sialorreia, 
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gengivas muito vermelhas e facilmente sangrantes, aftas na boca e vesículas em volta da boca 

e/ou nariz 
27

. 

O herpes labial trata-se de uma recidiva da infeção pelo HSV-1 que se caracteriza pela 

presença de eritema, ardor e vesiculas no lábio (que contém as partículas víricas)
 29

 (figura 4). 

O ardor pode surgir no local onde se vai manifestar a infeção antes do surgimento do eritema e 

da vesicula
29

. Normalmente, em indivíduos não imunocomprometidos, a doença cura 

espontaneamente em cerca de 10 dias 
29

. As recidivas podem, também, ocorrer de uma forma 

assintomática (sem o aparecimento da doença)
30

 ou pode surgir noutros locais que não o lábio 

(não sendo estas as infeções mais comuns)
36 

.  O herpes labial pode dever-se a vários fatores 

como: stress, radiação ultra-violeta, imunossupressão, lesões na pele, menstruação 

(mulheres), febre e infeções respiratórias 
29,32,33

.  

 

 

 

3- Diagnóstico  

 

O diagnóstico da gengivoestomatite herpética e do herpes labial são feitos por avaliação clinica 

dos sintomas, não sendo necessário recorrer a exames complementares 
27,33

. 

 

4- Tratamento 

 

O tratamento das infeções por HSV-1 passa pelo recurso a agentes antivíricos. Estes ajudam a 

diminuir o tempo de permanência da doença ativa, mas não interferem na resposta imunológica 

do individuo
31

. Os antivíricos usados nestas infeções são o aciclovir, valaciclovir, penciclovir.  

O aciclovir, que é um nucleósido sintético análogo da purina guanina, tem uma atividade 

inibitória sobre o HSV-1
 37

. Este é um substrato para a timidinacinase, no entanto, a enzima 

timidinacinase de células humanas não infetadas não utiliza eficazmente o aciclovir como um 

FIGURA 3: GENGIVOESTOMATITE HERPÉTICA
27 FIGURA 4: HERPES LABIAL

30 
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substrato
 37

. Por outro lado, a timidinacinase codificada pelo vírus converte o aciclovir em 

aciclovir monofosfato, um análogo de nucleósido. Este é convertido em difosfato e finalmente 

em trifosfato, por enzimas celulares
37

. O aciclovir trifosfatado torna-se assim substrato para a 

DNA polimerase vírica, sendo incorporado na cadeia de DNA em crescimento o que resulta na 

terminação da cadeia e inibição da replicação do DNA vírico
37

. O facto do aciclovir não ser 

fosforilado pela timidinacinase das células do hospedeiro torna-o altamente seletivo para as 

células infetadas pelo vírus
37

. Desta forma a toxicidade do aciclovir para as células humanas é 

baixa
37

.  

O valaciclovir é um pró-farmaco do aciclovir
38

. Quimicamente é o éster L-valina do aciclovir
38

. In 

vivo, é rapidamente convertido em aciclovir e valina, provavelmente, pela enzima valaciclovir 

hidrólase
38

.  

O penciclovir, nas células infetadas pelo vírus, é rapidamente trifosforilado
39

. Tal como o 

aciclovir, é metabolizado pela timidinacinase vírica
39

. O trifosfato de penciclovir persiste nas 

células infetadas por um período superior a 12 horas e inibe a replicação do DNA viral
39

.  

Para o tratamento da gengivoestomatite herpética, em crianças, o aciclovir é o fármaco 

aconselhado, devendo ser administrado numa dosagem de 15 mg/kg/dose cinco vezes ao dia 

ou 20 mg/kg/dose de 6-6 horas, durante 5 a 7 dias 
27

. Nos adultos pode ser administrado 

aciclovir 200 mg, 5 vezes ao dia, entre 5 a 7 dias ou valaciclovir 500 mg, 2 vezes ao dia, 

durante 5 dias 
26,37,38

. Um outro antivírico também recomendado nestes casos é o famciclovir 

numa posologia de 250 mg/dia durante 7 dias. Em Portugal este medicamento encontra-se 

com a autorização de introdução no mercado revogada, pelo que, não é comercializado, assim 

sendo, não constitui uma opção terapêutica 
40

.  

As lesões provocadas pelo HSV-1 na cavidade oral são bastante dolorosas e o tratamento da 

dor passa pela toma de analgésicos e antipiréticos ou anti-inflamatórios não esteroides. 

Paralelemente, a alimentação deve ser líquida e fria por forma a diminuir o desconforto e a dor. 

Nos casos mais graves em que há recusa total de alimentos pode ser necessário recorrer a 

hidratação por sonda naso-gástrica ou endovenosa 
27,36

. Para evitar sobreinfeções os doentes 

devem bochechar, 3 a 4 vezes dia, com soluções antisséticas
36

. 
 

Para o tratamento do herpes labial são, também, utilizados agentes antivíricos podendo o 

tratamento ser oral ou tópico
33

. O tratamento com os antivíricos tem como objetivo diminuir o 

tempo de duração da doença e atenuar os sintomas
33

, devendo ser iniciado o mais cedo 

possível, preferencialmente na fase prodrómica.  

Nas reativações do VSH-1, também se utiliza o aciclovir e o valaciclovir por via oral cuja toma 

deve ser iniciada no período prodrómico
33

.  

A posologia do aciclovir, em doentes adultos imunocompetentes é de 200 mg cinco vezes por 

dia durante 5 dias, podendo, no entanto, ser alargado o tempo de toma caso a gravidade da 

lesão o justifique
37

. Em doentes gravemente imunocomprometidos ou com absorção intestinal 

deficiente, a dose pode ser duplicada para 400 mg
37

. Alternativamente, o aciclovir, pode ser 

administrado por via intravenosa
37

. Em crianças com menos de dois anos de idade deve ser 

administrada metade da dose indicada no adulto
37

. O tratamento do herpes labial, em crianças 
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imunocomprometidas, com mais de dois anos de idade é 40 a 80 mg/kg/dia, divididos em 3 a 4 

doses (máximo 1000 mg/dia)
37

. 

No tratamento com valaciclovir, a dosagem recomendada em adultos e adolescentes é de 2000 

mg de duas vezes por dia durante 1 dia. O valaciclovir não está recomendado para crianças
38

. 

Em adultos imunocomprometidos, a dose recomendada é de 1000 mg duas vezes por dia 

durante, pelo menos, 5 dias
38

. Após este período deve fazer-se uma avaliação da gravidade do 

quadro clínico e do estado imunológico do doente podendo o tratamento ser prolongado, caso 

o estado de saúde do paciente o justifique, até 10 dias
38

. 

O aciclovir e o valaciclovir são eliminado através da urina por secreção tubular ativa, pelo que, 

a dose destes fármacos deve ser ajustada em doentes com a função renal diminuída 
37,38

.  

Para o tratamento tópico da lesão do herpes labial estão disponíveis formulações contendo 

aciclovir, aciclovir em associação com hidrocortisona e penciclovir.   

O aciclovir, apresenta-se sob a forma de creme contendo 50mg de aciclovir por cada grama de 

creme. Deve ser aplicado, 5 vezes ao dia durante 4 dias, cobrindo toda a lesão
41

. Se após 

quatro dias não se conseguir a cicatrização, o tratamento poderá ser prolongado até um 

máximo de 10 dias, e se após este período a lesão permanecer o doente deve contactar um 

médico
40

. 

A associação de aciclovir com hidrocortisona (50 mg de aciclovir e 10 mg de hidrocortisona), 

cuja forma farmacêutica é um creme, deve ser aplicado 5 vezes por dia durante 5 dias. A 

quantidade aplicada deve ser a suficiente para cobrir toda a lesão
42

. Este creme não deve ser 

aplicado em crianças com menos de 12 anos
42

. Os estudos indicam que a utilização da 

associação de aciclovir com hidrocortisona é benéfica relativamente à utilização do aciclovir 

tópico, uma vez que a presença da hidrocortisona impede a ulceração da vesicula diminuindo, 

desta forma, o desconforto
34

.  

Em alternativa ao aciclovir, existe o penciclovir em creme. Este deverá ser aplicado com um 

intervalo de aproximadamente 2 horas por um período de 4 dias
38

. Tal como o aciclovir, o 

penciclovir só pode ser usado a partir dos 12 anos
39

. 

Os pensos hidrocoloides são outra possibilidade para o tratamento dos sintomas do herpes 

labial. Estes previnem o contágio, promovem um ótimo ambiente de cicatrização e melhoram a 

aparência estética da lesão 
36

.    

 

5- Profilaxia 

 

De forma a evitar a reativação do vírus do herpes os portadores do vírus devem evitar as 

formas de contágio, como cumprimentar ou trocar talheres, copos, etc. com pessoas com a 

lesão ativa, evitar exposição solar sem o uso de proteção solar labial e evitar situações de 

stress.  
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Conclusão 

Desde que iniciei o meu percurso académico na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, sentia um especial apreço pelo trabalho em Farmácia Comunitária.  

Antes de iniciar o estágio na Farmácia Santo António, tinha receio de que as expectativas que 

tinha em relação ao trabalho do Farmacêutico comunitário fiquem aquém do espero. Quando 

iniciei o estágio, rapidamente percebi que tal não iria acontecer. A experiência vivida na 

Farmácia Santo António superou as minhas expectativas e fez crescer o meu entusiasmo pelo 

trabalho em Farmácia de oficina. Cada dia numa Farmácia é diferente do outro e os desafios 

são diários. Os conhecimentos dos Farmacêuticos são colocados à prova a cada instante, 

assim como, capacidade de dar resposta a novas situações.  

Ao longo do meu estágio aprofundei conhecimentos, desenvolvi bastante a minha capacidade 

de trabalho individual e em equipa, responsabilidade e autonomia e aprendi muito sobre o 

trabalho em Farmácia comunitária e sobre o circuito de medicamento.  

Ao longo deste estágio realizei duas revisões bibliográficas, uma sobre herpes Labial e a outra 

sobre queimadura da pele, que me permitiram adquirir novos conhecimentos nestas áreas e 

aplicá-los na prática diária. Elaborei, ainda, um panfleto informativo sobre intoxicações por 

medicamentos, cujo principal objetivo era dar a conhecer o CIAV à população e apresentar de 

medidas de como prevenir as intoxicações e o que fazer caso elas aconteçam.  

Concluindo, este foi sem dúvidas um dos períodos mais marcantes da minha vida académica e 

que no qual adquiri conhecimentos que me serão muito uteis na vida profissional e pessoal. 

Este estágio permitiu-me um crescimento pessoal e profissional e consolidou em mim a certeza 

de que o Farmacêutico tem um papel importantíssimo na promoção e preservação da saúde 

pública, em Portugal.  

 

“Farmacêutico, produtor de bem-estar, manipulador da cura, administrador da vida”  

(autor desconhecido) 
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Anexo I – Rotulo de um manipulado 
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Anexo II 

 

  



41 
 

Anexo III – Algoritmo “Queimaduras” 

 

Abordagem geral das queimaduras 

 Logo após a lesão, retirar roupas e acessórios que estejam sobre a área 

lesada; 

 Aplicar água corrente durante alguns minutos. Se se tratar de uma queimadura 

química o tempo de irrigação deve ser pelo menos uma hora, exceto se o 

agente for a cal viva . Nestes casos a cal deve ser removida sem água.  

 A limpeza da lesão deve ser feita com água esterilizada. A desinfeção das 

feridas com agentes desinfetantes, como a iodopovidona ou cloro-hexidina, 

estão contraindicados uma vez que atrasam a cicatrização dos tecidos.  

 A aplicação de corticosteroides tópicos em queimaduras epidérmicas, também 

está contraindicado, dado não reduzirem a inflamação.  

 Nas queimaduras mais profundas, exceto indicação em contrário, deve ser feita 

a profilaxia tetânica.  

 Encaminhar ao hospital:  

 Queimados com idade inferior a 5 anos ou superior a 65; 

 Queimaduras em mais de 10% da superfície corporal; 

 Lactentes com queimadura superficial de espessura parcial em mais de 

5% da superfície corporal; 

 Queimaduras profundas de espessura parcial em mais de 2% da 

superfície corporal; 

 Queimaduras da face, pescoço, tórax, períneo, mãos e pés; 

 Queimaduras circulares do tórax e/ou membros; 

 Queimaduras queimadura profunda completa em qualquer faixa etária; 

 Casos onde ocorreu a inalação de fumo e/ou substâncias tóxicas; 

 Queimados com traumatismo crânio-encefálico ou traumatismo 

músculo-esquelético;  

 Casos de suspeita de lesão por maus tratos; 

 Queimaduras sem cicatrização entre o 10º e o 14 º dia;  

 Queimados com cicatrizes de alguns meses; 

 Queimados com patologias especificas como: diabetes mellitus, doença 

hepática, doença renal, doença cardíaca, doença psiquiátrica e/ou 

neurológica, neoplasias e situações de imunodepressão. 
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Cálculo da área total de superfície corporal queimada (TBSA) 

 

 

 

Classificação de lund-brower e regra dos nove.   
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Queimadura epidérmica - Atinge apenas a epiderme e caracteriza-se por eritema e 

dor local. 

Tratamento:  

 Lavar o local com água corrente durante alguns minutos; 

 Aplicação, na área lesada, de loções ou cremes com componentes como o mel 

ou aloé-vera.   

 Em alternativa aos cremes pode-se recorrer a um penso protetor por forma a 

aumentar o conforto e a promover uma cicatrização mais rápida. Devem ser 

recomendados pensos humedecidos que promovam a re-epitelização da pele. 

 Em caso de lesão na pele aplicar um produto de cicatrização de feridas.  

 As lesões devem ser reavaliadas 48horas após a primeira avaliação e depois 

de 3 em 3 dias. 

 

Queimadura superficial de espessura parcial - Atinge toda a epiderme e parte da 

derme papilar. Caracterizam-se por apresentarem flictemas transparentes, exsudação, 

eritema e por ficarem brancas ao toque. 

Tratamento: 

 Lavar o local com água corrente durante alguns minutos;  

 Em ambiente asséptico, drenar as flictenas.  

 Nas 72 horas subsequentes, deve ser aplicado um agente com ação 

antimicrobiana, como o creme de sulfadiazina de prata.  

 Após um tratamento inicial com creme de sulfadiazina de prata, deve ser 

aplicado um penso hidrocolóide que irá promover a cicatrização  

 Após cicatrização, recomenda-se o uso de proteção solar elevada na zona da 

lesão ou cicatriz 

 A lesão deve ser reavaliada ao fim de 48 horas após a primeira avaliação. 

 Queimadura superficial de espessura parcial em mais de 5% da superfície 

corporal encaminhar para o hospital. 

Queimadura profunda de espessura parcial - Atinge a epiderme, toda a camada 

papilar da derme e a derme reticular. Caracterizam-se pela presença de bolhas 

brancas ou rosa e, devido à lesão das terminações nervosas, a dor não é muito 

marcada. 
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Tratamento: 

 A nível hospitalar 

Queimaduras profundas completas - Abrangem tanto a epiderme como a derme 

podendo mesmo atingir a hipoderme. Estas lesões apresentam-se com uma coloração 

que variável, podendo apresentar-se brancas, vermelhas ou castanhas. Apresentam 

blister hemorrágicos e o local da queimadura perde sensibilidade. 

Queimadura profunda “completa +” - Atingem, para além da pele e da hipoderme, 

músculos, tendões e ossos. 

Tratamento: 

 A nível hospitalar 
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Anexo IV – Tabela Resumo Herpes Labial 

 

 



I 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Hospital Privado de Gaia   

 

Março de 2016 a Abril de 2016 

 

 

 

 

Joana Pinheiro de Almeida  

Malika Tolentino Rodrigues 

 

Orientador : Dr.(a) Patrícia Moura 

_______________________________________ 

 

 

 

Janeiro de 2017  



II 
 

 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter actuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (acto pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou 

partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores 

pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, 

tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



III 
 

Agradecimentos 

 

O estágio no Hospital Privado de Gaia foi uma experiência muito enriquecedora tanto 

a nível profissional como a nível pessoal.  

Gostaríamos de fazer um agradecimento muito especial à Dra. Alexandra Soares pela 

orientação, pelo conhecimento que nos transmitiu, pela paciência, pelo carinho, pela 

compreensão e pela amizade. Gostaríamos, ainda, de agradecer à Dra. Patrícia Moura 

pela forma como nos recebeu e por tudo o que nos ensinou. 

Queremos, também, agradecer a todos os profissionais do HPG que nos receberam 

como parte integrante da equipa e tornaram o nosso estágio mais enriquecedor.  

Agradecemos também à Comissão de Estágios da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto a possibilidade que nos deu de sermos os primeiros alunos a 

realizarem estágio num Hospital Privado do Grupo Trofa Saúde.  

 



IV 
 

Resumo 

O presente relatório teve como finalidade descrever as valências adquiridas durante a 

realização do nosso estágio em farmácia hospitalar nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado de Gaia, decorrido entre os meses de Março a Abril de 2016. 

Os principais objetivos deste relatório passam por descrever o conhecimento técnico e 

científico adquirido sobre o circuito do medicamento (processo de aquisição, 

preparação e distribuição) num Hospital, descrever as tarefas diárias de um 

Farmacêutico Hospitalar em todas as suas dimensões e descrever os projetos 

desenvolvidos com interesse para os Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de 

Gaia. Assim, o relatório incia-se com a descrição de todas as atividades por nós 

realizadas durante o estágio, onde apresentamos todo o conhecimento adquirido 

desde o funcionamento de uma farmácia hospitalar na sua íntegra, o circuito do 

medicamento em si e o papel que o Farmacêutico Hospitalar desempenha nos SF de 

um hospital. 

Na segunda parte deste relatório descrevemos os projetos realizados com interesse 

para farmácia hospitalar, desenvolvidos por nós durante o estágio (Parte II). Todos os 

projetos foram previamente discutidos e aprovados pela nossa orientadora de estágio. 

No primeiro projeto elaboramos uma tabela de nutrição hospitalar cujo objetivo foi 

reunir as principais características dos produtos de nutrição hospitalar utilizados no 

HPG e assim, facilitar a compreensão dos mesmos por parte dos profissionais de 

saúde do HPG.  

O segundo projeto que elaboramos foi um Manual de Procedimentos que contém os 

procedimentos necessários a ter em caso de derrame e/ou incêndio de medicamentos 

inflamáveis presentes na farmácia do HPG.  

Uma das funções do farmacêutico hospitalar é garantir a correta utilização do 

medicamento por parte do doente, veiculando a informação necessária para tal de 

uma forma simples e concreta.  Assim sendo, o nosso terceiro projeto foi um Prospeto 

Informativo sobre a enzalutamida, que tem em vista a educação do utente para a 

correta utilização do medicamento.   

Em suma, esta experiência foi única e gratificante para ambas na medida em que 

permitiu-nos constatar que o Farmacêutico Hospitalar é um profissional de saúde 

multidisciplinar, cuja profissão é cada vez mais imperativa e necessária nos dias de 

hoje.  
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Introdução 

 

A Farmácia Hospitalar é uma das especialidades da profissão Farmacêutica. Assim 

sendo, torna-se importante para os alunos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, conhecerem de 

perto esta área de atividade. Desta forma, no momento de escolhermos o nosso 

estágio optamos por conhecer esta área da profissão Farmacêutica mais 

concretamente, a realidade do Farmacêutico Hospital nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado de Gaia.  

 

Com a realização deste estágio almejamos adquirir conhecimentos técnicos e 

científicos sobre o funcionamento de um hospital, sobre a farmácia hospitalar e 

conhecer o trabalho dos farmacêuticos hospitalares na sua amplitude. Desta forma, 

pretendemos obter as ferramentas necessárias para que possamos dar respostas às 

exigências da área profissional que um dia mais tarde, abraçarmos.  

 

No Hospital Privado de Gaia e na Farmácia Central do Grupo Trofa Saúde tivemos a 

oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de um hospital, o papel do 

Farmacêutico nesta área e ainda, a possibilidade de contactar com outros profissionais 

de saúde conhecendo um pouco do seu trabalho. Esta experiência permitiu-nos 

conhecer uma nova realidade e ampliar os nossos conhecimentos.   

Os objetivos gerais do presente relatório passam por descrever todas atividades 

realizadas no decurso do nosso estágio durante os meses de Março a Abril de 2016.  
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1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Grupo Trofa Saúde 

 

1.1. Contextualização do Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde nasceu em 1989 com a abertura da Casa de Saúde da Trofa,   

um espaço de saúde pequeno que, cerca de 10 anos depois, deu origem ao Hospital 

Privado da Trofa, o primeiro hospital do grupo. Desde então, o Grupo Trofa Saúde, tem 

vindo a crescer e, atualmente,  é constituído por uma rede nacional integrada de oito 

unidades hospitalares: Trofa, Matosinhos, Braga Sul, Vila Nova de Gaia ,Braga Centro, 

Alfena, Famalicão, Maia e o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite.2 

 

 

Figura 1. Barra cronológica das unidades hospitalares do Grupo Trofa Saúde. 

 

1.2. Enquadramento do Hospital Privado de Gaia (HPG) 

 

O Hospital Privado de Gaia (HPG), situado em Vila Nova de Gaia, é uma das unidades 

hospitalares mais recentes do Grupo Trofa Saúde, tendo sido inaugurada no dia 12 de 

Janeiro de 2015. Esta unidade hospitalar foi concebida por forma a corresponder às 

necessidades de todo o tipo de doentes e abrange uma vasta área, tendo maior 

enfoque nas populações de Vila Nova de Gaia, Porto e Aveiro. 

 

 

Figura 2. Hospital Privado de Gaia 

O HPG encontra-se sob a direcção clínica do Prof. Dr. Paulo Araújo e possui acordos 

com várias companhias de seguros e subsistemas de saúde. O hospital inclui os 

serviços de: análises clínicas, imagiologia, bloco operatório, unidade de cuidados 

continuados, internamento, cuidados intermédios, medicina dentária, bloco de partos e 
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neonatologia. O hospital possui ainda, consultas externas de trinta e seis 

especialidades médicas, consultas de medicina alternativa, e um serviço de urgência 

que se encontra em funcionamento permanente 24 horas, todos os dias da semana. 

Para além destes serviços, o hospital dispõe ainda de alguns serviços 

complementares como por exemplo acupuntura, nutrição, psicologia, terapia da fala e 

podologia. Neste momento, o hospital encontra-se capacitado para cem camas, 

setenta e três consultórios e trinta e cinco salas de exames e /ou tratamentos.  

 

Figura 3. Organização estrutural do Hospital Privado de Gaia. 

 

 

2. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde  

 

2.1. Serviços Farmacêuticos da Farmácia Central 

 

A administração dos Serviços Farmacêuticos (SF) do Grupo Trofa Saúde está a cargo 

da Dra. Patrícia Moura, Farmacêutica Responsável pela gestão administrativa da 

Farmácia Central e pela coordenação das farmácias satélites do Grupo.  

O organigrama seguinte corresponde aos Directores Técnicos de cada farmácia do 

grupo: 
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Figura 4.  Farmacêuticos Responsáveis pelos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde. 

 

O Hospital de Dia de Famalicão e o Hospital de Dia da Maia por não possuírem 

Serviços Farmacêuticos próprios, encontram-se sob a responsabilidade dos SF do 

Hospital Privado da Trofa e do Hospital de Dia da Maia, respetivamente.  

Relativamente à localização, os SF da Farmácia Central (Armazém Central), estes 

encontram-se no Hospital Privado de Alfena (Valongo) num espaço independente da 

farmácia do mesmo hospital. 

Os SF da Farmácia Central são responsáveis pelo processo de seleção e aquisição de 

todos os medicamentos e produtos farmacêuticos do grupo. É na Farmácia Central 

que é feita a receção e conferência das encomendas que, posteriormente, são 

distribuídas pelas farmácias satélites mediante os pedidos feitos, semanalmente, à 

Farmácia Central.  

 

Figura 5. Local de receção de encomendas na Farmácia Central 
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2.2. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 

 

A Direcção Técnica dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 

encontra-se assegurada na sua íntegra pela Dra. Alexandra Soares. 

 

2.2.1.Estrutura e Organização Espacial dos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado de Gaia 

 

O espaço dos SF do HPG encontra-se organizado por áreas distintas, representadas 
no esquema seguinte: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organigranigrama funcional da Farmácia do Hospital Privado de Gaia. 

E/P: Estupefacientes/ Psicotrópicos 

 

2.2.2. Horário de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do HPG 

 

 Os SF do HPG encontram-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9:00h 

às 18:00h. Em caso de necessidade de algum medicamento fora deste horário, o 

enfermeiro responsável pode levantá-lo na farmácia. Este deve registar toda a 

medicação que leva em impresso próprio que se encontra afixado na porta da 

farmácia. No registo deve constar a identificação do medicamento, por denominação 

comum internacional (DCI), o número de unidades, a identificação do doente, a 

identificação do serviço, rúbrica do enfermeiro, data e hora. Diariamente, a 

Farmacêutica Responsável verifica o registo e debita aos doentes os medicamentos 

consumidos. Quando o impresso ficar totalmente preenchido é arquivado em pasta 

própria e substituído por um novo.  
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O contacto da Diretora Técnica é disponibilizado a todos os Serviços Clínicos do 

Hospital em caso de necessidades extraordinárias. 

 

 

2.2.3. Sistema Informático dos Serviços Farmacêuticos do HPG 

 

Os sistemas informáticos utilizados por todos os SF do Grupo Trofa Saúde são o CPC, 

o PHC e a Intranet.  

O CPC/Hs pertence atualmente à Glintt Health Care Solutions e trata-se de um 

programa que facilita a execução de tarefas em todo o circuito do medicamento, desde 

a gestão e reposição de stocks, a interface entre os serviços farmacêuticos e outros 

serviços clínicos do hospital a nível de prescrição e conhecimento do histórico de 

consumo dos doentes.3 

O PHC é o programa utilizado para a receção de encomendas e emissão de guias de 

transporte e a Intranet é um programa que abrange a qualidade e as requisições 

efetuadas por todos os SF do grupo. 

 

3.Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos  

 

3.1. Selecção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos a nível da Farmácia Central (Armazém Central) 

 

O Grupo Trofa Saúde possui um Formulário hospitalar próprio, Formulário Hospitalar 

Do Grupo Trofa Saúde (FHGTS), que foi criado pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica do GTS adaptando o Formulário Nacional do Medicamento às 

necessidades do grupo. 

A aquisição dos medicamentos presentes no FHGTS é efetuada pelos SF do Armazém 

Central. Anualmente, realiza-se um concurso para a eleição dos laboratórios 

fornecedores de cada medicamento. Neste concurso é eleito um laboratório que 

passará a ser o fornecedor principal de um medicamento e feito um acordo com um 

segundo laboratório que fornecerá o Grupo caso haja rutura de stock do fornecedor 

principal. 

 

Semanalmente, todas as farmácias do grupo enviam à Farmácia Central um pedido 

baseado nas necessidades de cada hospital. A partir destes, a Farmácia Central envia 

o pedido final ao Departamento de Compras do grupo que por sua vez é responsável 

por efetuar a encomenda aos laboratórios fornecedores. 
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No que diz respeito à aquisição de medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos, 

estes encontram-se sujeitos a um controlo rigoroso por serem medicamentos 

suscetíveis de causarem dependência física e/ou psíquica. Atendendo a estas 

características, estes medicamentos encontram-se abrangidos por uma legislação 

própria e específica, que regulamenta todos os processos (produção, dispensa, 

aquisição, prescrição e distribuição). Assim sendo, a encomenda destes 

medicamentos é feita mediante o preenchimento do Anexo VII ( Portaria nº 981/98 de 

8 de Junho) (ANEXO III), que é posteriormente enviado por carta registada para o 

laboratório. Ao enviar os estupefacientes, o fornecedor envia o original deste anexo 

para a Farmácia Central, retendo o duplicado para arquivo. O original será arquivado 

pela Farmácia Central aquando da receção da encomenda. Dada a logística do 

processo, a requisição dos estupefacientes é realizada apenas uma vez por mês. 

 

 

 

3.2. Receção e Conferência de Medicamentos  

 

 3.2.1 Receção geral de medicamentos 

 

Todos os medicamentos ou produtos farmacêuticos que chegam aos SF da Farmácia 

Central ou aos SF do Hospital Privado de Gaia, devem fazer-se acompanhar de uma 

Guia de Transporte e de uma Fatura (ANEXO IV). Estes estão sujeitos a um processo 

de receção, primeiro na Farmácia Central e depois em cada farmácia satelite. A 

receção da encomenda decorre na área da farmácia destinada a esse fim, zona de 

receção de encomendas, e é um processo que engloba:  

 

 Verificação das condições de armazenamento, como a integridade da 

embalagem e características organolépticas do medicamento e/ou produto 

farmacêutico; 

 Verificação do nome do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, 

quantidade de produto encomendado, quantidade de produto entregue e prazo 

de validade;  

 Comparação da guia de transporte e/ou fatura com a nota de encomenda; 

 Em casos específicos, como hemoderivados, é necessário conferir, registar e 

arquivar os certificados de análise; 
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Em todo o processo é importante ter em atenção se existem medicamentos que 

necessitem de refrigeração, atribuindo-lhes prioridade no armazenamento por forma a 

a  garantir a sua estabilidade.  

Seguidamente, através da nota de encomenda previamente gravada no sistema 

informático, a Farmacêutica Responsável dos SF da Farmácia Central, introduz a 

quantidade de produto, o preço, o prazo de validade e o número de lote dos produtos 

rececionados. Depois deste registo, os SF da Farmácia Central procedem à satisfação 

dos pedidos de cada farmácia satélite do grupo.  

Após a chegada da encomenda aos SF do Hospital Privado de Gaia, procede-se à 

receção e conferência dos medicamentos da mesma forma que os SF da Farmácia 

Central, à exceção do registo dos números de lote e prazos de validade, uma vez que 

estes já se encontram previamente gravados no sistema informático.           

  

3.2.2. Receção e Conferência de Hemoderivados 

 

A receção e conferência de hemoderivados requer a verificação dos boletins de 

análise e dos Certificados de Aprovação emitidos pelo INFARMED (CAUL) (ANEXO 

V), sendo estes arquivados, em pasta própria, por ordem de entrada (Registo e 

Controlo de Hemoderivados dos SF do Hospital Privado de Gaia.) 

 

4. Armazenamento de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos 

Médicos nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 

 

4.1. Armazenamento Geral 

 

O processo de armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos nos SF do HPG tem como principal objetivo garantir a qualidade, 

integridade e correta conservação dos mesmos desde a recepção até à dispensa ao 

doente. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos que não requerem condições especiais de 

armazenamento são armazenados em prateleiras devidamente identificadas e em 

gavetas individuais por ordem alfabética de princípio ativo, ordem crescente de 

dosagem e respetivo código do produto. Encontram-se agrupados por famílias: soros, 

material de penso e hemostáticos locais, soluções, cremes, pomadas e colírios. Ainda 

em prateleiras, encontram-se também os produtos de limpeza hospitalar, suplementos 

alimentares e soluções de preparações para injetáveis (ANEXO VI). 
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4.2. Armazenamento Especial 

 

4.2.1. Armazenamento de Medicamentos de Frio  

 

Os medicamentos termolábeis são armazenados no frigorífico farmacêutico que se 

encontra a uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Os medicamentos são armazenados 

em prateleiras e gavetas que se encontram identificados com DCI por ordem 

alfabética, ordem crescente de dosagem e código interno do produto. A temperatura 

do frigorífico é continuamente registada através de termómetros eletrónicos presentes 

no frigorífico, sendo da responsabilidade da diretora técnica da farmácia a análise e 

controlo das temperaturas registadas. 4 

 

 

4.2.2. Armazenamento de Estupefacientes e/ou Psicotrópicos  

 

Nos SF do HPG os estupefacientes e/ou psicotrópicos obedecem a um procedimento 

de controlo rigoroso prévio ao armazenamento. Após a receção de uma encomenda, 

faz-se um registo informático da quantidade de cada estupefaciente recebido. Este 

registo é feito num ficheiro Excel que contém a totalidade das movimentações dos 

estupefacientes, entradas e saídas, para cada ano civil. Após a atualização do ficheiro 

procedemos ao armazenamento dos estupefacientes no cofre da farmácia, que se 

encontra dividido em prateleiras devidamente identificadas.  

Sempre que se coloca ou se retiram estupefacientes do cofre faz-se uma contagem da 

quantidade final que fica em stock e verificamos se esta está de acordo com o que se 

encontra registado no ficheiro Excel. 

 

 

4.2.3. Armazenamento de Derivados do plasma 

 

Os hemoderivados só serão armazenados caso se façam acompanhar dos respetivos 

boletins de análise e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, 

apresentando um número de lote que permite assegurar, que caso um lote surja 

contaminado, que este é facilmente localizado, procedendo-se de imediato à 

identificação dos doentes em risco. Depois de certificarmos esta documentação, 

procedemos ao armazenamento dos hemoderivados em local próprio. 

 



11 
 

4.2.4. Armazenamento de Medicamentos Inflamáveis 

 

Os medicamentos inflamáveis, por razões de segurança, são armazenados no centro 

da farmácia isolados dos restantes medicamentos. Junto destes, encontra-se um 

detetor de fumos e um chuveiro de deflagração, que evitam a propagação das chamas 

em caso de incêndio. 

 

4.2.5. Armazenamento de Gases Medicinais 

 

Os gases medicinais encontram-se armazenados numa área isolada da farmácia. 

Estes são armazenados pelos técnicos da manutenção do Hospital, que por sua vez, 

são também responsáveis por garantir a correta preservação destes medicamentos. 

 

5. Farmacotecnia 

 

A farmocotecnia é definida como o serviço farmacêutico onde é efetuada a preparação 

de formulações de medicamentos necessários ao hospital5.  

As preparações assépticas e as preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas 

são preparadas na Farmácia Central, onde existem os equipamentos necessários à 

sua preparação, nomeadamente uma camara de fluxo laminar e uma hotte. Sempre 

que estes medicamentos são necessários no HPG, é realizado um pedido à Farmácia 

Central, que faz o manipulado e o envia para o hospital. Estes pedidos são realizados 

à terça-feira e a Farmácia Central prepara os manipulados à quarta-feira.  

De igual forma, a reembalgem das formas farmacêuticas sólidas que não cumpram os 

requisitos exigidos para distribuição em dose unitária, ocorre na Farmácia Central, 

sendo estas posteriormente enviadas para os hospitais do grupo.  

No HPG a farmacotecnia restringe-se à reembalagem de doses unitárias sólidas, 

quando necessário, e ao fracionamento e reembalagem de comprimidos para a dose 

unitária. 

Relativamente à reembalagem e fracionamento dos medicamentos, esta é realizada 

em local próprio seguindo as boas práticas em farmácia. Efetuamos um registo de 

todos os medicamentos que são fracionados e/ou reembalado no qual consta: DCI, 

dosagem, lote e prazo de validade atribuídos pelo fabricante, dosagem reembalada, 

número de unidades reembaladas, lote e prazo de validade atribuídos pelos SF. Este 

registo é assinado pelo farmacêutico que rubrica, coloca a data e arquiva em pasta 

própria.    
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6. Controlo de Medicamentos 

 

6.1. Controlo de temperatura e humidade da Farmácia 

 

O controlo da temperatura e humidade da farmácia, assim como da temperatura dos 

frigoríficos que se destinam ao armazenamento de medicamentos é responsabilidade 

do farmacêutico. Assim, semanalmente, em conjunto com a Diretora Técnica 

avaliamos os gráficos contendo o registo diário de temperatura e humidade da 

farmácia e de temperatura de cada frigorífico.  

Caso se detete algum pico de temperatura ou oscilações anómalas é necessário 

investigar as causas e avaliar se as variações de temperatura poderão ter afetado a 

qualidade dos medicamentos. Estas variações carecem de uma justificação que o 

farmacêutico anexa aos gráficos.  

Toda a informação relativa a temperatura e humidade é arquivada em pasta própria 

para posterior consulta interna ou por parte Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). 

 

6.2. Controlo de prazos de validade 

 

 O controlo dos prazos de validade (PV) dos medicamentos é uma das atividades que 

se encontra sob a responsabilidade do farmacêutico. 

De forma a ter um controlo mais apertado sobre os PV, a farmácia do HPG, possui 

ficheiros excel no qual se encontram registados todos os medicamentos cujo PV 

termina naquele ano. Mensalmente é criado, a partir do ficheiro do mês anterior, um 

novo ficheiro com uma página para cada serviço. Neste encontram-se em destaque  

os medicamentos cujo o PV  termina nos 6 meses seguintes ao registo e, em especial, 

os que terminam no mês a que o ficheiro diz respeito. Este ficheiro permite, não só, 

um controlo interno, como um controlo por parte do INFARMED. 

Mensalmente, no HPG, com o auxilio do ficheiro acima mencionado, procedíamos a 

uma verificação dos PV dos produtos em stock na farmácia e nos diferentes serviços. 

Os medicamentos cujo PV terminou são retirados e rejeitados em contentor adequado. 

Caso existam medicamentos cujo PV termina nos 3 meses seguintes à verificação, 

colocamos uma etiqueta informativa junto à identificação do produto com a frase 

“Atenção - Prazo de Validade a Expirar”, e evidenciamos os produtos com menor PV 

com a indicação “Utilizar primeiro”.  

Após o processo de verificação, o ficheiro excel é atualizado onde  assinalamos com a 

indicação "retirado" os produtos que já foram consumidos e os que foram rejeitados. 
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Seguidamente, é criado o ficheiro do mês seguinte no qual inserimos os novos PV e 

atualizamos os medicamentos em destaque.  

O controlo dos PV dos medicamentos dos carros de emergência do hospital está sob a 

tutela do enfermeiro responsável de cada serviço. No entanto, periodicamente, a 

Farmacêutica verifica os registos de PV de cada carro, de forma a haver um maior 

controlo dos mesmos.  

A verificação dos PV permite fazer uma gestão de stock de forma a evitar perdas de 

medicamentos, assim como, evitar que produtos fora do PV sejam administrados, 

garantindo a segurança do doente.  

 

7. Distribuição 

 

A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde é umas das funções dos 

serviços farmacêuticos hospitalares6. Esta é fundamental no circuito do medicamento 

e é a atividade de maior visibilidade do trabalho do farmacêutico hospitalar, tendo 

como principais objetivos: assegurar a validação das prescrições médicas, racionalizar 

o uso de medicamentos, assegurar o cumprimento integral do plano terapêutico, 

monitorizar a terapêutica, diminuir os erros associados à dispensa e administração de 

medicamentos, garantir uma melhor adesão do doente à terapêutica e reduzir o tempo 

de enfermaria dedicado à manipulação dos medicamentos. Desta forma o sistema de 

distribuição de medicamentos a nível hospitalar permite assegurar uma utilização 

segura, eficaz e racional do medicamento5,6.  

No HPG a distribuição divide-se em: distribuição a doentes em regime de ambulatório, 

distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial e distribuição a doentes 

em regime de internamento que engloba: sistema de reposição de stocks nivelados e 

o sistema de distribuição individual diária em dose unitária. 

 

7.1. Distribuição a doentes em Regime de Ambulatório 

 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório apresenta vantagens para 

o doente e para o Sistema de Saúde. Com a dispensa em ambulatório é possível 

reduzir custos associados aos internamentos e melhorar a qualidade de vida do 

doente, uma vez que este tem a possibilidade de fazer o tratamento no seio familiar6. 

Para além disso, existe um menor risco de contrair uma infeção hospitalar e, 

consequentemente, um menor risco de internamento.6 Este tipo de dispensa exige um 

grande controlo pelo que, os SF assumem um papel preponderante. Cabe aos SF 

monitorizar a utilização, principalmente nos medicamentos cujos efeitos adversos são 
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mais graves. Os SF, devem, ainda, garantir a adesão do doente à terapêutica e o 

cumprimento do plano terapêutico prescrito.5,6 

No HPG o serviço de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório 

acompanha um número reduzido de doentes. Esta atividade farmacêutica é 

assegurada pela farmacêutica responsável que valida a prescrição e assegura a 

correta dispensa do medicamento. Durante o estágio tivemos a oportunidade de em 

conjunto com a Diretora Técnica realizar a validação das prescrições diariamente. 

Os SF do GTS possui alguns folhetos informativos sobre os medicamentos 

dispensados em regime de ambulatório que distribuí aos doentes de forma a que este 

tenha uma maior informação sobre a sua terapêutica.  

Os principais fármacos dispensados no serviço de ambulatório do HPG são a 

capecitabina, enzalutamida e a dexametasona. 

 

 

7.2. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial 

 

Os medicamentos sujeitos a legislação especial, derivados do plasma e 

estupefacientes, dadas as suas caraterísticas estão sujeitos a uma distribuição 

específica. 

 

7.2.1. Estupefacientes  

 

 No HPG cada serviço tem um stock pré-definido de estufacientes que foi estabelecido 

entre o Enfermeiro Coordenador do serviço e a Farmacêutica Responsável. Estes 

estupefacientes encontram-se se sempre armazenados em cofre. A administração de 

estupefacientes está dependente de uma prescrição médica e quando é administrado, 

o enfermeiro regista a administração no anexo X, modelo nº 1509 com a identificação 

de Serviço, medicamento (DCI), forma farmacêutica, dosagem, identificação do doente 

e quantidade administrada. Após a administração, o Director de Serviço ou o Médico 

Responsável assina o impresso e envia-o para os SF que verificam o seu correto 

preenchimento e validam a quantidade administrada. Uma vez validado o anexo X, a 

Farmacêutica regista, em numerário e por extenso, a quantidade fornecida e assina, 

colocando a data e o número mecanográfico. Os estupefacientes requeridos são 

entregues nos serviços de forma a repor o stock. Para além do preenchimento do 

anexo X, a Farmacêutica faz ainda um registo do medicamento (por DCI), quantidade 

e serviço que os requisitou, num ficheiro excel específico para o ano civil em questão. 

Paralelamente, é feita uma transferência de stock da farmácia para o armazém 
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requisitante recorrendo ao CPC. No final da transferência, imprimem-se duas guias em 

que uma fica em arquivo nos SF e a outra segue juntamente com os estupefacientes e 

o anexo X, para os serviços. O Enfermeiro que receciona os estupefacientes assina a 

requisição ficando com o duplicado e enviando o original para a farmácia. Este 

documento será arquivado em local próprio.  

 

7.2.2. Medicamentos Derivados do Plasma 

 

Os medicamentos derivados do plasma ou hemoderivados estão armazenados na 

Farmácia do hospital, não havendo stocks destes nos serviços. Tal como acontece 

para os estupefacientes, estes medicamentos possuem um impresso próprio para a 

sua requisição. São requisitados através do preenchimento, pelo médico prescritor, do 

modelo nº 1804, com: serviço requisitante, nome, número mecanográfico, identificação 

do doente, hemoderivado, justificação clínica, dosagem e duração de tratamento4
. 

Para que o hemoderivado seja enviado para o serviço, a Farmacêutica tem que validar 

a prescrição. Após validação, numera o registo de distribuição (tendo em conta uma 

sequência que engloba as prescrições realizadas desde o ínicio do ano), identifica o 

hemoderivado, quantidade, laboratório e CAUL, assina e coloca a data4
.  

Seguidamente a Farmacêutica faz uma transferência do derivado do plasma para o 

serviço, através do programa informático PHC, e envia o medicamento acompanhado 

do modelo nº 1804 e da guia de transporte. Aquando da receção, o enfermeiro irá 

rubricar o modelo, devolvendo o original (via farmácia) aos SF. Cabe à Farmacêutica 

arquivar a requisição, em pasta própria, e guardar o arquivo por um período mínimo de 

5 anos de acordo com as boas práticas em Farmácia4
. 

 

 

7.3. Distribuição a doentes em regime de internamento  

 

7.3.1. Sistema de reposição de stocks nivelados  

 

Os serviços clínicos do HPG possuem stocks ideais de medicamentos que foram 

estabelecidos pela Farmacêutica e pelo Enfermeiro Coordenador, tendo por base as 

necessidades semanais de cada serviço. Estes stocks são repostos semanalmente em 

dias estabelecidos no Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPG 

(ANEXO VII). 

A reposição dos stocks nos serviços é feita através de um pedido que é gerado 

informaticamente na própria farmácia, Pedido com base em Níveis, que tem em conta os 
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débitos feitos nos serviços. Pode, ainda, ser feito pela Satisfação de pedidos enviados 

pelo responsável de cada serviço tendo por base as necessidades semanais. Fora dos 

dias de reposição, caso seja necessário algum medicamento, os serviços fazem o 

pedido à farmácia, que o valida e satisfaz. É, então, enviado o medicamento e feita 

uma transferência informática de stock para o serviço. 

Os medicamentos ou outros produtos de saúde que não façam parte dos stocks dos 

serviços, quando necessário, são enviados ao serviço para que possam ser 

administrados. Nestes casos pode-se fazer uma transferência informática de stock 

para o serviço ou pode realizar-se um débito direto na conta do doente.    

 

7.3.2.Sistema de distribuição individual diária em dose unitária 

 

O sistema de distribuição individual em dose unitária (SDIDU) possibilita o 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, ao mesmo tempo que aumenta a 

segurança na utilização dos medicamentos e diminui o número de erros associados à 

prescrição e administração.4
  

Estas vantagens do SDIDU, estão relacionadas com a interpretação da prescrição 

médica e a elaboração do perfil farmacoterapêutico do doente por parte do 

farmacêutico.  

A prescrição médica é criada pelo prescritor no CPC, e validada no mesmo programa 

pelo Farmacêutico Responsável. No HPG, o ato de validar as prescrições médicas é 

realizado, todos os dias, da parte da manhã. Ao longo do dia, em conjunto com a 

Farmacêutica vamos verificando se houveram alterações nas prescrições ou se 

existem novas prescrições que careçam de validação. Quando a Farmacêutica deteta 

alguma incorreção entra em contacto com o médico prescritor e ambos decidem qual a 

melhor terapêutica a aplicar. 

No HPG, diariamente, por volta das 15h, preparamos a dose unitária,  que deve ser 

entregue nos serviços por volta das 17h. Para tal, geramos informaticamente um mapa 

das prescrições para 24h que contém o esquema terapêutico de cada doente e 

permite a preparação individual da terapêutica. Do programa informático retiramos, 

ainda, a identificação das gavetas que contém: o nome do doente, a cama e serviço. A 

medicação que é enviada na unidose, não engloba medicamentos de frio (excepto a 

dexametasona), estupefacientes, soros e embalagens vazias, sendo a administração 

destes medicamentos feita a partir do stock do próprio internamento. Após a 

preparação da dose unitária, verificamos se não houve nenhuma alteração da 

prescrição por parte do médico e fazemos a saída de unidose a nível informático, ou 

seja, realizamos o Débito da medicação aos doentes. Seguidamente entregamos a 
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unidose nos internamentos e trazemos para a farmácia as caixas correspondentes ao 

dia anterior. Uma vez na farmácia, verificamos o conteúdo das caixas e, caso algum 

medicamento não tenha sido administrado, recorremos ao histórico de consumo do 

doente para verificar o motivo da ausência da administração.  

Às sextas-feiras ou em vésperas de feriados preparamos a unidose não só para 

aquele dia, como para os dias seguintes, uma vez que a farmácia se encontrará 

fechada. As caixas que contêm a unidose, são devidamente identificadas com o dia da 

semana a que se destinam para evitar erros de administração.  

 

 

7.3.3. Medicamentos Extra-formulário 

 

Um dos objetivos do FHGTS é conter os medicamentos necessários à generalidade 

das situações hospitalares do grupo. Contudo, devido ao facto de o formulário poder 

não contemplar algumas situações especiais, sobretudo patologias mais específicas, 

poderá ser necessário recorrer a medicamentos extra-formulário, ou seja, 

medicamentos que não constem do formulário.7,8 

 

Assim, nos SF da Farmácia Central quando é necessário o uso de um medicamento 

extra-formulário, é obrigatório justificar o pedido através do preenchimento, pelo 

clínico, de um formulário existente para esse efeito. Esse pedido é enviado para os SF 

da Farmácia Central, onde o Farmacêutico Responsável o analisa e, no caso de o 

validar, submete o pedido à Comissão de Farmácia e Terapêutica do GTS (ANEXO III).  

 

No caso de o pedido ser aceite e de se tratar de um medicamento que não possui 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM), os SF da Farmácia Central efetuam o 

pedido de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED, por forma a 

cumprir às exigências previstas na lei ( Artigo 9º da Deliberação n.º 105/CA/2007, de 1 

de Março) (ANEXO IX).  

 

Contudo, nos SF do HPG acontecem, por vezes, situações de emergência em que é 

necessário adquirir um determinado medicamento que não conste do FHGTS. Nestas 

situações, é também obrigatório recorrer ao preenchimento do formulário destinado a 

este efeito, por parte do clínico. Este pedido é então rececionado nos SF do HPG, 

onde o Farmacêutico Responsável o analisa e, no caso de o validar, recorre à 

aquisição do medicamento numa farmácia local, Farmácia da Portela, ou no caso de 
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se tratar de um medicamento de uso exclusivo hospitalar, recorre-se ao empréstimo de 

outro hospital próximo como o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.  

 

8. Reconciliação Terapêutica 

 

Durante a realização do nosso estágio no HPG, tivemos a oportunidade de entrar em 

contacto com as várias áreas de cuidados farmacêuticos (CF), pois estes englobam 

todas as atividades de Farmácia Clínica, transversais aos diversos setores, realizadas 

pelo Farmacêutico Hospitalar e direcionadas para o doente/ utente contribuindo para o 

uso racional do medicamento.  

O aumento da prevalência das doenças crónicas, muito condicionado pelo 

envelhecimento demográfico, e a maior complexidade dos esquemas terapêuticos, 

tem vindo a contribuir para a cada vez mais necessária intervenção sistemática dos 

profissionais de saúde não só no momento em que o transferem, seja para outro 

serviço do hospital seja para a comunidade. 8 

A RT é uma das áreas - chave  dos CF cujo conceito surgiu em 2002 nos Estados 

Unidos. Em 2003, a Joint Comission considerou a RT como uma atividade 

indispensável para a melhor segurança dos doentes.9 

Assim, no HPG a realização de RT foi implementada e constitui uma das grandes 

preocupações dos Serviços Farmacêuticos, pois sempre que possível realiza-se por 

forma a garantir a maior eficácia e adesão terapêutica dos doentes. 

A RT é um processo formal de obtenção de uma lista atualizada completa e precisa de 

medicação pré-hospitalar dos doentes através da Best Possible Medication History 

(BPMH). Esta lista é comparada com a lista de medicamentos prescrita pelo clínico 

nos diferentes interfaces de cuidados (admissão, transferência e alta hospitalar)6. O 

principal objetivo da RT é evitar os erros de medicação em todas as transições de 

cuidados. Para além de se analisar todas as possiveís discrepâncias, avaliamos o 

potencial da adesão do doente à terapêutica. Após a análise da informação recolhida e 

comparação da lista de medicamentos (pré e pós-transição) deteta-se as possíveis 

discrepâncias. Estas diferenças entre a BPMH e a medicação instituída nas diferentes 

interfaces dos cuidados são potenciais geradores de efeitos adversos. Podem ser 

intencionais ou não intencionais, sendo que estas últimas são alvo da intervenção do 

farmacêutico junto do prescritor 9. 

No HPG, para realização de uma RT procede-se aos seguintes passos: 

 Elaboração de uma lista completa de medicamentos pré-hospitalar do doente 

(inclui medicamentos à base de ervas, drogas recreativas e suplementos/ 

MNSRM); 
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 Elaboração de uma lista de medicamentos prescritos na admissão, transição 

ou alta hospitalar; 

 Identificação de discrepâncias entre as duas listas, em que as discrepâncias 

identificadas são discutidas com o clínico; 

 Correção dos erros de medicação; 

 Comunicação das alterações terapêuticas ao próximo prestador de cuidados. 

 

Contudo, cabe ao Farmacêutico a coordenação e monitorização de todo o processo de 

RT, pois sempre que haja condições, é responsável por garantir uma adequada 

comunicação das informações relativas à medicação do doente entre os diferentes 

profissionais de saúde. Em parceria com o enfermeiro, o farmacêutico realiza uma 

entrevista inicial ao doente (BPMH), constituída por perguntas abertas não 

condicionadas. 

Por forma a nos integrarmos desta tarefa tão importante do Farmacêutico Hospitalar, 

foi nos proposto a elaboração de uma plano de RT aquando da entrada de um doente 

de sexo feminino na UCI. Para tal, procedemos à solicitação ao clínico, da ficha de 

admissão da doente (ANEXO XI). Infelizmente, a Ficha de Admissão da doente só nos 

foi enviada após alguns dias o que acabou por adiar a realização da entrevista 

estruturada à doente que se encontrava internada. Contudo, tendo em conta que se 

trata de um trabalho que já se tinha dado início e, que esta situação é uma das 

dificuldades com que o Farmacêutico Hospitalar muitas vezes se depara, remetemos 

em anexo o esquema que tinha sido previamente elaborado, que viria a ser entregue à 

doente caso nos fosse possível.  
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II. Projetos desenvolvidos durante o Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

2.1. Elaboração de Tabela “Nutrição Hospitalar” 

  

A malnutrição é um problema que afeta muitos doentes a nível hospitalar, recorrendo-

se a suplementos alimentares para normalizar desequilíbrios do estado nutricional.  

Existem diversos suplementos e produtos que possuem características diferentes e 

especificas para cada patologia. No HPG estes produtos são bastante utilizados, 

principalmente, na unidade de cuidados continuados. Com vista a melhorar a sua 

utilização, elaboramos uma tabela-resumo das características dos suplementos e 

fórmulas de nutrição presentes no Formulário Hospitalar Do Grupo Trofa Saúde 

(ANEXO I). Com este trabalho pretendemos facilitar aos profissionais de saúde o 

acesso às principais características dos produtos de nutrição hospitalar de forma a 

auxiliar a sua prescrição. Deste modo, visa-se conseguir uma maior adequação destes 

produtos às patologias de cada doente aumentando assim, a sua eficácia.  

 

 

 

      2.2. Elaboração de Manual de Procedimentos de Emergência de 

Medicamentos Inflamáveis 

  

A saúde, o bem-estar e a segurança de todos os utentes e funcionários do HPG é uma 

das preocupações dos SF do HPG.  

Contudo, o manuseamento e armazenamento de determinados medicamentos poderá 

ser potencialmente perigoso caso não existam procedimentos e medidas de 

segurança adequados para cada caso de emergência, que eventualmente poderá 

ocorrer. Assim, por forma a consolidar boas práticas de segurança perante situações 

de derrame e/ou incendio de medicamentos, elaboramos o Manual de Procedimentos 

de Emergência de Medicamentos Inflamáveis (ANEXO XI).  

O manual foi criado tendo por base informação científica e fichas de segurança dos 

produtos e medicamamentos inflamáveis existentes na Farmácia do HPG. 
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2.3. Elaboração de Prospeto Informativo para o Utente - Enzalutamida 

 

A enzalutamida é um fármaco utilizado no tratamento do cancro da próstata 

metastático em homens adultos. Esta promove a diminuição do crescimento das 

células cancerosas prostáticas e pode levar à indução da sua morte, promovendo, 

assim, a regressão tumoral. 1 

O seu mecanismo de ação passa pelo bloqueio de vários passos da via de sinalização 

dos recetores dos androgénios. 1 A enzalutamida inibe de forma competitiva a ligação 

dos androgénios aos seus recetores, bloqueia a translocação nuclear dos recetores 

ativados impedindo a sua associação ao ADN (mesmo no caso de sobre-expressão 

dos recetores de androgénios e nas células cancerosas prostáticas resistentes aos 

antiandrogénios). 1 

A toma de enzalutamida só é aconselhada na idade adulta e está indicada para o 

tratamento do cancro da próstata metastático resistente à castração assintomáticos ou 

ligeiramente sintomáticos após o insucesso da terapêutica de privação androgénica, e 

para os quais a quimioterapia ainda não é clinicamente indicada. 1 Ainda, é indicada no 

tratamento em homens adultos com cancro da próstata metastático resistente à 

castração com progressão da doença durante ou após o tratamento com docetaxel. 1  

Xtandi®, nome comercial da enzalutamida, é um dos medicamentos que é dispensado 

em regime de ambulatório no HPG. Com o objetivo de aumentar o conhecimento dos 

doentes sobre o tratamento que realizam, elaboramos um prospeto informativo sobre 

este fármaco (ANEXO II).  Este contém diversas informações que visam elucidar o 

doente sobre o tratamento, alertá-lo sobre possíveis efeitos adversos e informá-lo 

sobre os cuidados que deve ter enquanto toma enzalutamida. 
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Conclusão 

 

Ao longo dos dois meses que estagiamos no HPG podemos compreender como 

funciona um hospital e qual o papel de um Farmacêutico na área hospitalar.  

Sendo o HPG um hospital privado o volume de utentes e consultas é menor 

comparativamente ao de um hospital público. No entanto, este facto foi vantajoso para 

o nosso estágio uma vez que tivemos a oportunidade de acompanhar mais de perto o 

que se passava nos diferentes sectores do hospital, assistir e trabalhar nas diferentes 

tarefas que estão a cargo do Farmacêutico Hospitalar. A única área com a qual não 

trabalhamos de perto foi a preparação de medicamentos estéreis, como preparações 

parentéricas e medicamentos citotóxicos, no entanto, tivemos a oportunidade de ver o 

local onde são preparados e a logística da sua preparação. 

Desta experiência retivemos a importância dos Farmacêuticos na área hospitalar e 

constatamos que o Farmacêutico não trabalha apenas com o medicamento. Pois é um 

profissional de saúde multidisciplinar integrado numa equipa, também ela 

multidisciplinar. A evolução da ciência e da tecnologia na área do medicamento, 

tornam a cada dia o papel do Farmacêutico mais importante, pois cada vez mais é 

necessário individualizar terapêuticas e avaliar a relação do custo benefício dos 

diferentes tratamentos, e o Farmacêutico é um profissional de saúde cuja formação lhe 

permite estar envolvido nesta gestão. 

Em suma, o nosso estágio superou os nossos objetivos iniciais. Foi uma experiência 

muito enriquecedora que nos permitiu conhecer melhor a Farmácia Hospitalar, uma 

área onde o Farmacêutico tem um papel preponderante.  
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II. Prospecto-Enzalutamida 
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III. Anexo VII Portaria 981/98 de 8 de Junho 
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IV .Guia de transporte e/ou factura do HPG 
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V. Exemplo de um CAUL do INFARMED 

 

 

 

 

 

 



30 
 

VI. Fotos de armazenamento na farmácia do HPG 
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VII. Plano operacional dos SF do HPG 
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VIII. Modelo pedido medicamentos extraformulário 
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IX.AUE e Deliberação 105/CA/2007 de 1 de Março 
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X.Ficha de admissão e modelo de RT 
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1.Identificação do produto 

 Acetona [1,2,3] 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamável (líquido e vapor);  

 Risco de explosão sob aquecimento. 

 

2.2 Outras advertências 

 Irritante da pele e das mucosas;  

 Inalação dos vapores pode provocar sonolência e vertigens. 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseio 

 Manter afastado de fontes de ignição; 

 Não inalar a substância;  

 Evitar a formação de vapores/aerossóis. 

 

3.2 Armazenamento 

 Conservar no recipiente original; 

 Manter o recipiente hermeticamente fechado; 

 Conservar o rótulo visível; 

 Manter uma ventilação adequada no local de armazenamento; 

 Manter afastado de fontes de ignição e/ou calor.  

 Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em 

posição vertical para evitar derrames. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

 Pó químico e espuma de CO2.   

É desaconselhado o uso de jatos de água. 

 

4.2. Medidas para indivíduos não envolvido na resposta à emergência 

 Avaliar o risco pessoal; 

 Evacuar as áreas circundantes; 

 Não permitir a entrada de pessoas que não estejam devidamente fardadas; 

  Não tocar ou caminhar sobre produto derramado; 

 Desligar todas as fontes de ignição. 
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 Não produzir chamas na área de perigo; 

 Evitar o contacto do produto derramado com a pele, olhos e vestuário; 

 Evitar inalar vapores; 

 Ventilar o local; 

 Usar equipamento de proteção individual adequado. 

 

4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Avaliar o risco pessoal;  

 Evacuar o local;  

 Se a segurança do local o permitir, remover os recipientes da área do incêndio; 

 Contemplar o risco de explosão e de incêndio repentino (nomeadamente por 

libertação de vapores inflamáveis e sobreaquecimento dos recipientes); 

 Usar água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo. 

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias);   

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

 

5. Medidas de controlo para derramamento   

 Verificar a segurança do local;  

 Evitar o contacto com a substância;  

 Não inalar os vapores/aerossóis; 

 Arejar o local; 

 Afastar e/ou desligar as fontes de fogo ou calor; 

 Interromper o vazamento e/ou remover os recipientes da área de derrame; 

 Diluir o conteúdo derramado com água e limpar (evitando que as águas de 

lavagem entrem em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos).  

 Caso seja necessário, o conteúdo derramado pode ser absorvido com um 

material inerte seco não combustível (como por exemplo a areia),  

 Rejeitar os resíduos num recipiente adequado para a eliminação dos resíduos 

poluentes. 

 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 
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6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado; 

 Garantir que a vítima permanece com as vias aéreas desobstruídas; 

  Em caso de dificuldade respiratórias, consultar um médico. 

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar a roupa e sapatos contaminados; 

 Lavar a área lesada com água abundantemente; 

 Em caso de irritação da pele, contactar um médico. 

 

6.3 Em caso de contacto com os olhos 

 Lavar de imediato o olho com água abundante (durante cerca de 10 minutos);  

 Remover as lentes de contacto, desde que a sua remoção não implique 

agressão do olho.  

 Contactar um oftalmologista. 

 

6.4 Em caso de ingestão 

 Lavar a boca com água; 

 Beber água em pequenas quantidades, parando em caso de náuseas;  

 Não provocar o vómito; 

 Em caso de vómito espontâneo, manter a cabeça da vítima virada para baixo; 

para diminuir o risco de aspiração; 

 Consultar um médico. 
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1.Identificação do produto 

 Desflurano[4] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamável 

 

2.2 Outras advertências 

 Irritação ocular; 

 Suspeita de alterações na fertilidade; 

 Risco de teratogenecidade;  

 Exposição prolongada pode gerar lesões em determinados órgãos. 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseio 

 A administração só deve ser realizada por profissionais especializados em 

anestesia; 

 A administração deve ser realizada recorrendo a um vaporizador concebido 

especificamente para o produto em questão; 

 Recolocar a proteção após utilização; 

  Usar absorventes de dióxido de carbono (CO2), por forma a minimizar o risco 

de formação de monóxido de carbono; 

 Não inalar; 

 Utilizar óculos de proteção, luvas e uniforme adequado; 

 Após a utilização, lavar a superfície cutânea exposta ao produto. 

 

3.2. Armazenamento 

 Conservar a temperatura inferior a 25ºC; 

 Conservar em posição vertical; 

 Conservar com a proteção devidamente colocada. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

 Utilizar os meios de extinção adequados para os produtos/materiais que 

rodeiam o Desflurano. 
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4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 

 Caso a ventilação do local não seja apropriada, utilizar máscaras apropriadas. 

 

4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Utilizar os meios de extinção adequados para os produtos/materiais que 

rodeiam o desflurano. 

 

4.4.Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias);   

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva  

 

5. Medidas de controlo para derramamento   

 Ventilar o local do derrame; 

 Impedir a entrada a pessoas que não estejam devidamente equipadas; 

 Utilizar materiais adequados para absorção de produtos orgânicos, (como 

absorventes à base de carbono);  

 Eliminar os resíduos em contentores destinados a resíduos orgânicos. 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado; 

 Garantir que a vítima permanece com as vias aéreas desobstruídas; 

  Em caso de dificuldade respiratórias, consultar um médico. 

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar a roupa e sapatos contaminados; 

 Lavar a área lesada com água abundantemente; 

 Em caso de irritação da pele, contactar um médico. 

 

6.3 Em caso de contacto com os olhos 

 Lavar de imediato o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundante 

(durante cerca de 15 minutos);  

 Remover as lentes de contacto, desde que a sua remoção não implique 

agressão do olho.  
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 Contactar um oftalmologista. 

 

6.4 Em caso de ingestão 

 Não provocar o vómito; 

 Consultar um médico. 
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1.Identificação do produto 

 Etanol (Álcool etílico) 90% totalmente desnaturado[5]. 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamável (líquido e vapores); 

 Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. 

 

2.2 Outras advertências 

 Provoca irritação ocular grave; 

 Exposição repetida pode provocar pele seca ou gretada; 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseio  

 Assegurar a ventilação do local; 

 Manter o recipiente fechado; 

 Manter o rótulo legível; 

 Manter o produto afastado de fontes de calor ou ignição; 

 Colocar a tampa após o uso; 

 Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário; 

 Usar equipamento de proteção; 

 Não inalar os vapores; 

 Evitar derrame; 

 Não misturar com materiais incompatíveis; 

 Não fumar; 

 Evitar a entrada do produto nos sistemas de esgotos. 

 

3.2 Armazenamento 

 Conservar em recipiente bem fechado; 

 Manter o rótulo legível; 

 Armazenar o produto num local com correta ventilação e afastado de fontes de 

ignição e/ou calor. 

 Guardar separado de materiais incompatíveis. 
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4.Medidas de combate a incêndio 

4.1.Meios de extinção apropriados 

 Pó químico; 

 Espuma de CO2; 

 Água pulverizada. 

 Spray de água  para arrefecer contentores e proteger equipamentos e 

edifícios em redor. 

Não utilizar jatos de água diretos. 

 

4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 

 Evacuar o local; 

 Eliminar todas as fontes de ignição; 

 Assegurar a ventilação do local;  

 Manter-se contra o vento; 

  Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. 

  Não inalar os vapores. 

 Se a segurança do local o permitir, isolar a fuga. 

 

4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Evacuar o local; 

 Contemplar o risco de explosão e de incêndio repentino (nomeadamente por 

libertação de vapores inflamáveis e sobreaquecimento dos recipientes); 

  Utilizar água para arrefecer os recipientes presentes no local e para dispersar 

os vapores. 

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias);   

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva  

 

5. Medidas de controlo para derramamento  

 Deixar evaporar o produto, se a segurança do local assim o permitir; 

  Alternativamente, absorver o líquido derramado com areia ou outro material 

inerte.  

 Eliminar os resíduos em contentores apropriados. 
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 Ventilar a área; 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado;  

 Manter a vítima em repouso;  

 Caso haja aparecimento de sintomas adversos, consultar um médico.  

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar roupa e sapatos contaminados; 

 Lavar a área lesada com água abundantemente. 

 Em caso de irritação cutânea, consultar um médico. 

 

6.3 Em caso de contacto com os olhos 

 Lavar o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundantemente (por 

cerca de 15 minutos);  

 Remover as lentes de contacto, caso a remoção não implique agressão do 

olho.  

 Contactar um oftalmologista. 

 

6.4 Em caso de ingestão 

 Lavar a boca com água. 

  Beber água em abundância.  

 Não provocar o vómito.  

 Consultar um médico em caso de sintomas adversos (náuseas, vómitos, 

diarreia, etc.). 
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1.Identificação do produto 

 Etanol (álcool etílico) 70% vol. [6] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamável (líquido e vapor). 

 

2.2 Outras advertências 

 Provoca irritação ocular grave. 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseio 

 Assegurar a ventilação do local; 

 Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário; 

 Não inalar os vapores; 

 Não fumar; 

 Colocar a tampa após uso; 

 Manter afastado do calor e de fontes de ignição. 

 Evitar derrames ao manusear o produto. 

 Impedir a entrada do produto no sistema de esgoto. 

 Não misturar com materiais incompatíveis. 

 

3.2 Armazenamento: 

 Armazenar em local ventilado; 

 Conservar no recipiente original; 

 Manter o recipiente fechado; 

 Conservar o rótulo visível; 

 Manter o recipiente afastado de fontes de ignição ou calor.  

 Manter os recipientes abertos em posição vertical para evitar derrames. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

 Água.  

 Não utilizar Dióxido de Carbono (CO2) e pó seco. 

 

 

4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 
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 Assegurar a ventilação do local 

  Eliminar as fontes de calor ou de ignição; 

 Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. 

 Evitar a inalação de vapores. 

 Isolar a fuga, se as condições de segurança o permitirem; 

 

4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Evacuar o local retirando todas as pessoas das imediações;  

 Contemplar o risco de explosão e de incêndio repentino (nomeadamente por 

libertação de vapores inflamáveis e sobreaquecimento dos recipientes); 

 Usar água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo. 

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias);   

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

 

5. Medidas de controlo para derramamento   

 Deixar evaporar o etanol, se a segurança do local assim o permitir; 

  Alternativamente, absorver o líquido derramado com areia ou outro material 

inerte; 

 Eliminar os resíduos em contentores apropriados; 

 Ventilar a área contaminada. 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado; 

 Manter a vítima em repouso  

 Caso haja aparecimento de sintomas adversos, consultar um médico. 

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar a roupa e sapatos contaminados; 

 Lavar a área lesada com água abundantemente; 

 Em caso de irritação da pele, contactar um médico. 

6.3 Em caso de contacto com os olhos 
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 Lavar de imediato o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundante 

(durante cerca de 15 minutos);  

 Remover as lentes de contacto, desde que a sua remoção não implique 

agressão do olho.  

 Contactar um oftalmologista. 

 

6.4 Em caso de ingestão 

 Lavar a boca com água; 

 Beber água em abundância; 

 Não provocar o vómito; 

 Caso haja alterações do estado de saúde, consultar um médico; 
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1.Identificação do produto 

 Etanol (álcool etílico) 96% vol.[7] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamável (líquido e vapor). 

 

2.2 Outras advertências 

 Provoca irritação ocular grave. 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseio 

 Assegurar ventilação local de armazenamento; 

 Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário; 

 Não inalar os vapores; 

 Não fumar; 

 Colocar a tampa após uso; 

 Manter afastado do calor e de fontes de ignição. 

 Evitar derrames; 

 Evitar a passagem de produto para o sistema de esgoto. 

 Não misturar com materiais incompatíveis. 

 

3.2 Armazenamento: 

 Conservar no recipiente original; 

 Manter o recipiente fechado; 

 Conservar o rótulo visível; 

 Armazenar em local com ventilação adequada; 

 Manter afastado de fontes de ignição e/ou calor.  

 Os recipientes abertos devem ser cuidadosamente selados e mantidos em 

posição vertical para evitar derrames. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção  

 Água.  

 Não utilizar Dióxido de Carbono (CO2) e pó seco. 
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4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 

 Eliminar todas as fontes de ignição; 

 Assegurar a ventilação do local; 

  Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. 

 Evitar a inalação de vapores. 

 Isolar a fuga, se as condições de segurança o permitirem. 

 

4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Evacuar o local;  

 Contemplar o risco de explosão e de incêndio repentino (nomeadamente por 

libertação de vapores inflamáveis e sobreaquecimento dos recipientes); 

 Usar água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo. 

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias) 

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

 

5. Medidas de controlo para derramamento   

 Deixar evaporar, se a segurança do local assim o permitir; 

  Alternativamente, absorver o líquido derramado com areia ou outro material 

inerte; 

 Eliminar os resíduos em contentores apropriados; 

 Ventilar a área contaminada. 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado; 

 Manter a vítima em repouso;  

 Caso haja aparecimento de sintomas adversos, consultar um médico. 

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar a roupa e sapatos contaminados; 

 Lavar a área lesada com água abundantemente; 

 Em caso de irritação da pele, contactar um médico. 
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6.3 Em caso de contacto com os olhos 

 Lavar de imediato o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundante 

(durante cerca de 15 minutos);  

 Remover as lentes de contacto, desde que a sua remoção não implique 

agressão do olho;  

 Contactar um oftalmologista. 

 

6.4 Em caso de ingestão 

 Lavar a boca com água; 

 Beber água em abundância; 

 Não provocar o vómito; 

 Caso haja alterações do estado de saúde consultar um médico; 
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1.Identificação do produto 

 Éter dietílico estabilizado  

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamáveis (líquido e vapor); 

 Pode formar peróxidos explosivos.~ 

 

2.2 Outras advertências 

 Nocivo por ingestão; 

 Pode provocar sonolência ou vertigens; 

 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 

  

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseamento 

 Assegurar a ventilação do local; 

 Utilizar os equipamentos de proteção individual; 

 Evitar o contacto com vestuário, pele e olhos; 

 Evitar inalação de vapores; 

 Utilizar máscara de proteção, se a ventilação for inadequada; 

 Não ingerir o produto; 

 Não fumar; 

 Manter o produto num recipiente apropriado; 

 Manter o recipiente fechado; 

 Manter o produto afastado de fontes de ignição ou calor; 

 Evitar derrames; 

 Evitar a entrada do produto na rede de esgotos; 

 Não misturar com produtos incompatíveis; 

 Não reutilizar os recipientes vazios; 

 

3.2 Armazenamento 

 Armazenar no recipiente original; 

 Manter o recipiente hermeticamente fechado; 

 Armazenar o produto com o rótulo e assegurar que este permanece legível; 

 Armazenar numa área isolada, fresca, ventilada, seca e protegida da luz do sol; 

 Armazenar num local fechado à chave; 

 Manter o recipiente afastado de fontes de ignição e/ou calor; 
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 Os recipientes abertos devem ser cuidadosamente selados e mantidos em 

posição vertical para evitar derrames; 

 Verificar a ausência de formação de peróxidos nos contentores abertos há mais 

de 3 meses; 

 Armazenar sobre bacias de retenção para evitar a contaminação do ambiente. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1.Meios de extinção apropriados 

 Água pulverizada;  

 Dióxido de Carbono (CO2);  

 Espuma resistente ao álcool; 

  Pó seco. 

 

4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 

 Avaliar a segurança do local; 

 Evacuar o local; 

 Desligar as fontes de ignição; 

 Não entrar em contacto com o líquido derramado; 

 Evitar inalar os vapores; 

 Arejar o local; 

 Se a ventilação do local não for adequada, utilizar máscara de respiração; 

 Usar equipamento de proteção individual adequado.  

 

4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Evacuar o local; 

 Avaliar o risco pessoal; 

 Caso a segurança do local permita, remover os recipientes da área de 

incêndio; 

 Contemplar o risco de explosão e de incêndio repentino (nomeadamente por 

libertação de vapores inflamáveis e sobreaquecimento dos recipientes); 

 Utilizar spray de égua para arrefecer os recipientes expostos ao fogo. 

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias); 
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 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva. 

  

5. Medidas de controlo para derramamento  

 Verificar a segurança do local; 

 Evitar o contacto com a substância; 

 Não inalar os vapores; 

 Afastar e/ou desligar as fontes do fogo ou calor; 

  Interromper o vazamento e/ou remover os recipientes da área de derrame, se 

a segurança do local assim o permitir.  

 Limpar o líquido derramado com aspirador adequado para o efeito;  

 Em alternativa, o conteúdo derramado pode ser absorvido com um material 

inerte seco não combustível (como a areia); 

 Rejeitar os resíduos num recipiente adequado para resíduos poluentes; 

 Ventilar a área contaminada. 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado;  

 Manter a vítima em repouso; 

 Caso haja aparecimento de sintomas adversos,consultar um médico. 

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar roupa e sapatos contaminados; 

 Lavar a área lesada com água e sabão;  

 Em caso de irritação cutânea, consultar um médico. 

 

6.3 Em caso de contacto com os olhos  

 Lavar o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundantemente (por 

cerca de 15 minutos);  

 Remover as lentes de contacto, desde que não implique agressão do olho; 

 Contactar um oftalmologista. 

 

6.4 Em caso de ingestão 

 Lavar a boca com água;  

 Remover próteses dentárias; 
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  Se a vítima estiver consciente deve ingerir pequenas quantidades de vaselina 

líquida (3 ml/kg). A ingestão de parafina deve ser interrompida se a pessoa sentir 

náuseas;  

 Em caso de vómito manter a cabeça da vítima para baixo de forma a diminuir o 

risco de aspiração; 

  Consultar um médico. 
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1.Identificação do produto 

 Formaldeído 4% [9,10] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1.Principais perigos 

 Inflamável. 

 

2.2 Outras advertências 

 Carcinogénico;.  

 Nocivo por ingestão.  

 Pode provocar irritação da pele e das mucosas; 

 Pode provocar lesões oculares graves; 

 Irritante das vias respiratórias; 

 Suspeito de provocar anomalias genéticas.  

 Possibilidade de formação de vapores perigosos, em caso de incêndio. 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1.Manuseio 

 Trabalhar com chaminé;  

 Usar luvas de protecção;  

 Não inalar a substância/mistura;  

 Evitar a formação de vapores/aerossóis;  

 Mudar imediatamente a roupa contaminada;  

 Depois de terminar o trabalho, lavar a superfície cutânea exposta ao produto;  

 

3.2.Armazenagem 

 Não utilizar recipientes metálicos;  

 Manter o recipiente hermeticamente fechado; 

 Guardar em lugar arejado;  

 Guardar num local seguro acessível, apenas, a pessoas autorizadas; 

 Sinalizar os perigos do produto.  

 

4.Medidas de combate a incêndios 

4.1. Meios de extinção 

 Pó químico; 

 Espuma; 

 CO2. 

 Água;   
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4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 

 Não inalar os vapores/ aerossóis;  

 Evitar o contacto com a substância;  

 Assegurar a ventilação adequada do local;  

 Evacuar a área;  

 Observar os procedimentos de emergência;  

 Contactar profissionais especializados.  

 

4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Conter os gases/vapores/névoas com jatos de água; 

  Evitar contaminar águas de superfície ou subterrâneas com os resíduos do 

incêndio.  

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias); 

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

 

5. Medidas de controlo para derramamento 

 Não respirar os vapores, aerossóis;  

 Evitar o contacto com a substância;  

 Assegurar ventilação adequada;  

 Evacuar a área de perigo; 

 Observar os procedimentos de emergência; 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação  

 Colocar a vítima num local arejado; 

 Em caso de dificuldades respiratórias, consultar um médico; 

  

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar imediatamente toda a roupa contaminada;  

 Lavar a zona lesada com água e sabão;  

 Em caso de alteração do estado de saúde, consultar um médico.  
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6.3 Em caso de contacto com os olhos  

 Lavar de imediato com água abundante durante vários minutos;  

 Retirar lentes de contacto, desde que isso não provoque lesão do olho; 

 Consultar um oftalmologista.  

 

6.4 Em caso de ingestão:  

 Não provocar o vómito; 

 Em caso de vómito espontâneo, colocar a vítima em posição lateral de segurança para que 

não haja aspiração do vómito; 

 Fazer a vítima beber água (dois copos no máximo). 

 Consultar um médico. 
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1.Identificação do produto 

 Propanol [11] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamáveis (líquido e vapor). 

 

2.2 Outras advertências 

 Provoca irritação ocular grave; 

 Vapores podem formar uma mistura explosiva com o ar 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseamento 

 Não respirar vapores ou spray.  

 Utilizar o produto, apenas, em locais com uma correta ventilação.  

 Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.   

 Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. 

 

3.2 Armazenagem 

 Manter os recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco e 

arejado.  

 Observar os regulamentos de proteção contra explosões. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1.Meios de extinção apropriados 

 Espuma de álcool; 

  Pó químico;  

 Dióxido de Carbono (CO2);  

 Spray de Água;  

 Não utilizar jatos de água densos. 

 

4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 

 Avaliar a segurança do local; 

 Evacuar o local; 

 Desligar as fontes de ignição; 

 Não fumar. 
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4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Evacuar o local; 

 Desligar/ manter afastada qualquer chama ou fonte de ignição; 

 Contemplar o risco de explosão e de incêndio repentino (nomeadamente por 

libertação de vapores inflamáveis e sobreaquecimento dos recipientes); 

 Utilizar água em spray para arrefecer os recipientes presentes no local (a 

exposição ao fogo e radiação pode originar a sua rotura);  

 Eliminados os resíduos de combustão de acordo com as normas das 

autoridades responsáveis. 

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias); 

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

 

5. Medidas de controlo para derramamento  

 Ventilar o local;  

 Manter afastadas as fontes de ignição;  

 Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário; 

 Em caso de formação de vapores, usar máscaras anti-gás; 

 Evitar que o produto contamine águas superficiais, aguas subterrâneas ou canalizações; 

 Para a remoção do produto, utilizar material absorvente inerte (areia, diatomite, 

aglutinante ácido, aglutinante universal); 

 Remover os resíduos com uma pá para um contentor adequado. 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado;  

 Caso haja aparecimento de dores, consultar um médico. 

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Em derrame de grandes quantidades, tirar roupa e sapatos contaminados;  

 Em caso de indisposição consultar um médico; 

 Em contacto com a pele, nenhum procedimento especial é necessário. 
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6.3 Em caso de contacto com os olhos  

 Lavar o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundantemente (por 

cerca de 15 minutos);  

 Remover as lentes de contacto, desde que não implique agressão do olho. 

 Contactar um oftalmologista. 

 

6.4 Em caso de ingestão 

 Lavar a boca com água; 

 Beber bastante água; 

 Não provocar o vómito; 

 Consultar um médico; 
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1.Identificação do produto 

 Sevoflurano[12] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Principais perigos  

 Inflamável 

 

2.2 Outras advertências 

 Irritação ocular; 

 Pode provocar crises alérgicas ou de asma; 

 Inalação pode gerar dificuldades respiratórias; 

 Suspeita de interações na fertilidade; 

 Teratogenecidade; 

 Exposição prolongada pode provocar lesões em determinados órgãos; 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1 Manuseio 

 Administrar por meio de um vaporizador especialmente calibrado para o 

sevoflurano; 

 Devem ser usados absorventes frescos (húmidos), de forma a minimizar a 

degradação do produto.  

 

3.2 Armazenamento 

 Conservar a temperatura inferior a 30ºC; 

 Conservar em posição vertical; 

 Conservar com a proteção devidamente colocada. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

 Utilizar os meios de extinção adequados para os produtos/materiais que 

rodeiem o sevoflurano. 

 

4.2. Medidas para indivíduos não envolvidos na resposta à emergência 

 Caso a ventilação do local não seja apropriada, utilizar máscaras para respirar. 
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4.3. Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Utilizar os meios de extinção adequados para os produtos/materiais que 

rodeiem os sevoflurano. 

 

4.4. Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndio 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias); 

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

 

5. Medidas de controlo para derramamento   

 Ventilar o local do derrame; 

 Impedir a entrada a pessoas que não estejam devidamente equipadas; 

 Utilizar materiais adequados para absorção produtos orgânicos, (como 

absorventes à base de carbono);  

 Eliminar os resíduos em contentores apropriados para resíduos orgânicos. 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Colocar a vítima num local arejado; 

 Garantir que a vítima permanece com as vias aéreas desobstruídas; 

  Em caso de dificuldade respiratórias consultar um médico. 

 

6.2 Em caso de contacto com a pele 

 Retirar a roupa e sapatos contaminados; 

 Lavar a área lesada com água abundantemente; 

 Em caso de irritação da pele contactar um médico. 

 

6.3 Em caso de contacto com os olhos 

 Lavar de imediato o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundante 

(durante cerca de 15 minutos).  

 Remover as lentes de contacto, desde que a sua remoção não implique 

agressão do olho.  

 Contactar um oftalmologista. 
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6.4 Em caso de ingestão 

 Não provocar o vómito; 

 Consultar um médico 
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Gases Medicinais    
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1.Identificação do produto 

 Dióxido de Carbono Medicinal[13] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1.Principais perigos 

 Contém gás sob pressão; 

 Risco de explosão sob a acção do calor. 

2.2. Outras advertências 

 Em elevadas concentrações pode causar asfixia;  

 Em elevadas concentrações produz uma rápida insuficiência respiratória.  

 Pode provocar alterações do estado de consciência; 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1.Manuseio 

 Os gases sob pressão deverão ser manuseados exclusivamente por 

profissionais com formação específica;  

 Instalar os cilindros em posição vertical;  

 Fechar a válvula do recipiente após cada utilização;  

 Não remover os rótulos de identificação das garrafas; 

 Não fumar durante o manuseamento do produto. 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Evitar o retorno do próprio produto, de água ou de ácidos e bases para o 

recipiente; 

 Não arrastar; 

 Não rodar; 

 Não derrubar; 

 Utilizar equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Se detetar qualquer problema com uma válvula de uma garrafa, interromper a 

utilização e contactar o fornecedor; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura. 

 Nunca transferir gases de um recipiente para outro; 

 Nunca utilizar chama direta para elevar a pressão do recipiente; 
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3.2.Armazenamento 

 Conservar a uma temperatura inferior a 50ºC; 

 Manter as válvulas das garrafas fechadas; 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter os rótulos de identificação nas garrafas e garantir que estes 

permanecem legíveis;  

 Evitar o armazenamento de um número excessivo de garrafas num mesmo 

local; 

 Utilizar sempre um equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura; 

 Não fumar no local de armazenamento. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

Podem ser usados todos os agentes de extinção conhecidos. 

 

4.2.Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Verificar a segurança do local; 

 Caso se verifiquem todas as condições de segurança, remover os recipientes 

da área de incêndio;  

 Se possível, eliminar a fuga do produto; 

 Avaliar as características do incêndio e utilizar as medidas de extinção 

apropriadas;  

 Utilizar jatos água para arrefecer os recipientes presentes no local (a exposição 

ao fogo e radiação pode originar a sua rotura);  

 Evitar a entrada da água de incêndio na rede de esgotos;  

 

4.3.Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndios 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias); 

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva. 
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5. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 Caso a segurança do local o permita, tentar eliminar a fuga; 

 Evacuar a área; 

 Assegurar a ventilação do local; 

 Impedir a entrada do produto na rede de esgotos, caves ou qualquer outro 

lugar onde sua acumulação possa ser perigosa; 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1. Em caso de inalação 

 Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração 

autónoma; 

 Manter a vítima quente e em repouso;  

 Consultar o médico. 

 

6.2. Em caso de contacto com a pele 

 Em caso de queimadura, aplicar água (durante pelo menos 15 minutos) e 

colocar uma compressa esterilizada; 

 Consultar o médico. 

 

6.3. Em caso de contacto com os olhos 

 Lavar de imediato o olho, mantendo a pálpebra aberta, com água abundante 

(durante cerca de 15 minutos).  

 Consultar o oftalmologista. 

 

6.4. Em caso de ingestão 

A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição. 
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1.Identificação do produto 

  Keol.[14] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1.Principais perigos 

 Contém gás sob pressão; 

 Risco de explosão sob a acção do calor. 

2.2. Outras advertências 

Não se aplica. 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1.Manuseio 

 Os gases sob pressão deverão ser manuseados exclusivamente por 

profissionais com formação específica;  

 Instalar os cilindros em posição vertical;  

 Fechar a válvula do recipiente após cada utilização;  

 Não remover os rótulos de identificação das garrafas; 

 Não fumar durante o manuseamento do produto. 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Evitar o retorno do próprio produto, de água ou de ácidos e bases para o 

recipiente; 

 Não arrastar; 

 Não rodar; 

 Não derrubar; 

 Utilizar equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Se detetar qualquer problema com uma válvula de uma garrafa, interromper a 

utilização e contactar o fornecedor; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura. 

 Nunca transferir gases de um recipiente para outro; 

 Nunca utilizar chama direta para elevar a pressão do recipiente; 

 

3.2.Armazenamento 

 Conservar a uma temperatura inferior a 50ºC; 

 Manter as válvulas das garrafas fechadas; 
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 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter os rótulos de identificação nas garrafas e garantir que estes 

permanecem legíveis;  

 Evitar o armazenamento de um número excessivo de garrafas num mesmo 

local; 

 Utilizar sempre um equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura; 

 Não fumar no local de armazenamento. 

 

4.Medidas de combate a incêndio  

4.1. Meios de extinção 

 Água pulverizada ou nevoeiro; 

 Não é aconselhado a utilização de jatos de água. 

 

4.2.Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Verificar a segurança do local; 

 Caso se verifiquem todas as condições de segurança, remover os recipientes 

da área de incêndio;  

 Se possível, eliminar a fuga do produto; 

 Avaliar as características do incêndio e utilizar as medidas de extinção 

apropriadas;  

 Utilizar jatos água para arrefecer os recipientes presentes no local (a 

exposição ao fogo e radiação pode originar a sua rotura);  

 Evitar a entrada da água de incêndio na rede de esgotos;  

 Utilizar água pulverizada para eliminar os fumos. 

 

4.3.Equipamento de protecção especial para os profissionais de combate a 

incêndios 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias) 

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

5. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais: 
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Indisponível 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

Não são esperados efeitos adversos. 

6.2.Em caso de contacto com a pele  

Não são esperados efeitos adversos. 

 

6.3.Em caso de contacto com os olhos 

Não são esperados efeitos adversos. 

 

6.4.Em caso de ingestão 

A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição. 
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1.Identificação do produto 

 Oxigénio Medicinal (100% O₂)[15] 

2. Identificação de Perigos 

2.1.Prinicipais perigos  

 Pode provocar ou agravar incêndios; 

 Contém gás sob pressão - risco de explosão sob a acção do calor. 

2.2.Outras advertências 

 A inalação contínua de elevadas concentrações pode provocar náuseas, 

vertigens, dificuldades respiratórias e convulsões; 

 

3. Manuseio e armazenamento 

3.1. Manuseio 

 Os gases sob pressão deverão ser manuseados exclusivamente por 

profissionais com formação específica;  

 Instalar os cilindros em posição vertical;  

 Fechar a válvula do recipiente após cada utilização;  

 Não remover os rótulos de identificação das garrafas; 

 Não fumar durante o manuseamento do produto. 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Evitar o retorno do próprio produto, de água ou de ácidos e bases para o 

recipiente; 

 Não arrastar; 

 Não rodar; 

 Não derrubar; 

 Utilizar equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Se detetar qualquer problema com uma válvula de uma garrafa, interromper a 

utilização e contactar o fornecedor; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura. 

 Nunca transferir gases de um recipiente para outro; 

 Nunca utilizar chama direta para elevar a pressão do recipiente; 

 Utilizar apenas lubrificantes e vedantes aprovados para oxigénio; 

 Utilizar apenas equipamentos que respeitem as especificações para o oxigénio 

medicinal; 
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3.2. Armazenamento 

 Conservar a uma temperatura inferior a 50ºC; 

 Manter as válvulas das garrafas fechadas; 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter os rótulos de identificação nas garrafas e garantir que estes 

permanecem legíveis;  

 Evitar o armazenamento de um número excessivo de garrafas num mesmo 

local; 

 Utilizar sempre um equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura; 

 Não fumar no local de armazenamento 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

 Água pulverizada ou nevoeiro; 

 Não é aconselhado a utilização de jatos de água. 

 

4.2.Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Verificar a segurança do local; 

 Caso se verifiquem todas as condições de segurança, remover os recipientes 

da área de incêndio;  

 Se possível, eliminar a fuga do produto; 

 Avaliar as características do incêndio e utilizar as medidas de extinção 

apropriadas;  

 Utilizar jatos água para arrefecer os recipientes presentes no local (a exposição 

ao fogo e radiação pode originar a sua rotura);  

 Evitar a entrada da água de incêndio na rede de esgotos;  

 

4.3.Equipamento de proteção especial para os profissionais de combate a incêndios 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias);   

 Usar um equipamento respiratório autónomo de ar comprimido, de circuito 

aberto com uma máscara facial completa.  



41 
 

5. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 Verificar a segurança do local;  

 Evacuar a área; 

 Se a segurança do local o permitir, deter a fuga 

 Assegurar adequada ventilação do local; 

 Impedir a entrada do produto na rede de esgotos, caves ou qualquer outro 

lugar onde sua acumulação possa ser perigosa; 

  

6. Medidas de primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

Evacuar a vítima para uma zona não contaminada. 

 

6.2. Em caso de contacto com a pele  

Não são esperados efeitos adversos. 

 

6.3.Em caso de contacto com os olhos 

Não são esperados efeitos adversos. 

 

6.4. Em caso de ingestão  

A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.  



42 
 

1.Identificação do produto 

 Protóxido de azoto [16] 

 

2. Identificação de perigos 

2.1.Principais perigos 

 Inflamável; 

  

2.2. Outras advertências 

 Em caso de incêndio, podem produzir-se fumos tóxicos de óxido nítrico e 

dióxido de azoto. 

 Em elevadas concentrações pode provocar asfixia; 

 O contacto com o líquido pode causar queimaduras pelo frio; 

 Pode provocar alterações do estado de consciência e dificuldades motoras; 

 

3.Manuseio e armazenamento 

3.1. Manuseio 

 Os gases sob pressão deverão ser manuseados exclusivamente por 

profissionais com formação específica;  

 Instalar os cilindros em posição vertical;  

 Fechar a válvula do recipiente após cada utilização;  

 Não remover os rótulos de identificação das garrafas; 

 Não fumar durante o manuseamento do produto. 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Evitar o retorno do próprio produto, de água ou de ácidos e bases para o 

recipiente; 

 Não arrastar; 

 Não rodar; 

 Não derrubar; 

 Utilizar equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Se detetar qualquer problema com uma válvula de uma garrafa, interromper a 

utilização e contactar o fornecedor; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura. 

 Nunca transferir gases de um recipiente para outro; 

 Nunca utilizar chama direta para elevar a pressão do recipiente; 
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3.2. Armazenamento: 

 Conservar a uma temperatura inferior a 50ºC; 

 Manter as válvulas das garrafas fechadas; 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter os rótulos de identificação nas garrafas e garantir que estes 

permanecem legíveis;  

 Evitar o armazenamento de um número excessivo de garrafas num mesmo 

local; 

 Utilizar sempre um equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura; 

 Não fumar no local de armazenamento 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

Podem ser usados todos os agentes de extinção conhecidos. 

 

4.2.Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Verificar a segurança do local; 

 Caso se verifiquem todas as condições de segurança, remover os recipientes 

da área de incêndio;  

 Se possível, eliminar a fuga do produto; 

 Avaliar as características do incêndio e utilizar as medidas de extinção 

apropriadas;  

 Utilizar jatos água para arrefecer os recipientes presentes no local (a exposição 

ao fogo e radiação pode originar a sua rotura);  

 Evitar a entrada da água de incêndio na rede de esgotos;  

 

4.3. Equipamento de protecção especial para os profissionais de combate a 

incêndios 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias);   
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 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  

 

5. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais: 

 Tentar eliminar a fuga ou derrame; 

 Evacuar a área; 

 Assegurar adequada ventilação do local; 

 Impedir a entrada do produto na rede de esgotos, caves ou qualquer outro 

lugar onde sua acumulação possa ser perigosa; 

 

6.Medidas de Primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração 

autónoma; 

 Manter a vítima quente e em repouso; 

 Consultar  o médico. 

 

6.2.Em caso de contacto com a pele 

Não são esperados efeitos adversos. 

 

6.3.Em caso de contacto com os olhos 

Não são esperados efeitos adversos. 

 

6.4. Em caso de ingestão 

A ingestão não é considerada uma via de exposição. 
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1.Identificação do produto 

 Pulmo 1 [17] 

2. Identificação de Perigos 

2.1. Prinicipais perigos 

 Contém gás sob pressão. 

 A exposição ao fogo pode provocar ruptura e/ou explosão dos recipientes. 

  

2.2.Outras advertências 

 Desaconselhado a grávidas; 

 Em elevadas concentrações pode causar asfixia; 

 Pode provocar alterações da capacidade cognitiva; 

 Pode provocar perda de motricidade. 

 

3. Manuseio e armazenamento 

3.1. Manuseio 

 Os gases sob pressão deverão ser manuseados exclusivamente por 

profissionais com formação específica;  

 Instalar os cilindros em posição vertical;  

 Fechar a válvula do recipiente após cada utilização;  

 Não remover os rótulos de identificação das garrafas; 

 Não fumar durante o manuseamento do produto. 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Evitar o retorno do próprio produto, de água ou de ácidos e bases para o 

recipiente; 

 Não arrastar; 

 Não rodar; 

 Não derrubar; 

 Utilizar equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Se detetar qualquer problema com uma válvula de uma garrafa, interromper a 

utilização e contactar o fornecedor; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura. 

 Nunca transferir gases de um recipiente para outro; 

 Nunca utilizar chama direta para elevar a pressão do recipiente; 

3.2. Armazenamento 
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 Conservar a uma temperatura inferior a 50ºC; 

 Manter as válvulas das garrafas fechadas; 

 Proteger os cilindros dos riscos de golpes ou quedas (através de correntes de 

fixação); 

 Manter os rótulos de identificação nas garrafas e garantir que estes 

permanecem legíveis;  

 Evitar o armazenamento de um número excessivo de garrafas num mesmo 

local; 

 Utilizar sempre um equipamento próprio para o transporte das garrafas; 

 Manter afastado de fontes de calor ou ignição e de materiais combustíveis; 

 Proteger das intempéries; 

 Manter o equipamento livre de óleo e gordura; 

 Não fumar no local de armazenamento. 

 

4.Medidas de combate a incêndio 

4.1. Meios de extinção 

Podem ser usados todos os agentes de extinção conhecidos. 

 

4.2.Medidas para os profissionais de combate a incêndio 

 Verificar a segurança do local; 

 Caso se verifiquem todas as condições de segurança, remover os recipientes 

da área de incêndio;  

 Se possível, eliminar a fuga do produto; 

 Avaliar as características do incêndio e utilizar as medidas de extinção 

apropriadas;  

 Utilizar jatos água para arrefecer os recipientes presentes no local (a exposição 

ao fogo e radiação pode originar a sua rotura);  

 Evitar a entrada da água de incêndio na rede de esgotos;  

 

4.3.Equipamento de protecção especial para os profissionais de combate a 

incêndios 

 Usar equipamento de proteção adequado para incêndios (vestuário, capacetes, 

botas e luvas de proteção que estejam em conformidade com as normas 

Europeias);   

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva.  
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5. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais: 

 Evacuar a área; 

 Tentar eliminar a fuga ou derrame; 

 Assegurar a ventilação do local; 

 Usar um equipamento respiratório autónomo, com uma máscara completa em 

modo de pressão positiva  

 Monitorizar a concentração de produto derramado. 

 

6. Medidas de primeiros socorros 

6.1.Em caso de inalação 

 Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração 

autónoma; 

 Manter a vítima quente e em repouso; 

  Consultar o médico; 

 

6.2. Em caso de contacto com a pele 

Não são esperados efeitos adversos. 

6.3.Em caso de contacto com os olhos 

Não são esperados efeitos adversos. 

6.4. Em caso de ingestão 

A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição. 
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